
 

 

KOLMANNEN OSAPUOLEN ASIANMUKAISEN 
HUOLELLISUUDEN OHJEISTUS  

 

 
 

 
Mikä on kolmannen osapuolen asianmukaisen huolellisuuden ohjeistus (3PDD)? 
 
Tämä 3PDD-käytäntö määrittelee vaatimukset ja prosessit, joita on noudatettava, jotta GXO voi 
työskennellä kolmansien osapuolten liikekumppaneiden kanssa. Ohjeistuksessa määritellään 
sitoumuksemme luoda vakaalla pohjalla olevia pitkäaikaisia kumppanuuksia ja suojella 
liiketoimintaamme tarpeettomilta riskeiltä erityisesti lahjonnan ja korruption, pakotteiden ja kaupan 
rajoitusten, rahanpesun ja ihmisoikeuksien osalta.   
 
Mihin tätä 3PDD-käytäntöä tarvitaan? 
 
GXO on sitoutunut toimimaan arvojemme ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. 
Pyrimme tekemään yhteistyötä vain sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, joilla on tämä 
sama sitoumus.   Lisäksi yhtiössämme on oltava käytössä vankka kolmannen osapuolen 
asianmukaisen huolellisuuden ohjelma eri toiminta-alueidemme lakien, kuten Yhdysvaltain 
ulkomaisen korruption torjuntalain (FCPA) ja tuomioiden antamista koskevien suuntaviivojen, 
Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalain ja Ranskan Sapin II- ja valvontavelvoitelakien, 
noudattamiseksi.   
 
Keneen nämä ohjeistukset vaikuttavat? 
 
GXO: Kaikkien GXO:n työntekijöiden on varmistettava, että kolmannet osapuolet, joiden kanssa 
työskentelemme, noudattavat eettisen liiketoiminnan sääntöjämme ja tätä asiaan liittyvää kolmansien 
osapuolten asianmukaisen huolellisuuden ohjeistusta.  Toimittajien ja asiakkaiden hankinnasta ja/tai 
jatkuvista kolmannen osapuolen suhteista vastaavien liiketoimintojen on lisäksi varmistettava, että 
kaikki tämän käytännön edellyttämät asianmukaisen huolellisuuden toimenpiteet suoritetaan.  
 
 
Liikekumppanit:  Ohjeistuksessa omaksutaan riskiperusteinen lähestymistapa liikekumppaneihin.  
Kaikkien kolmansien osapuolten on läpäistävä vakiomuotoinen asianmukaisen huolellisuuden 
tarkastus, johon sisältyy rajoitettujen osapuolten seulonta (RPS). Korkeamman riskin 
lainkäyttöalueilla tai aloilla toimiviin kolmansiin osapuoliin (”tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluvat 
osapuolet”) taas sovelletaan tehostettua asianmukaisen huolellisuuden prosessia.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Mitä toimia tämä edellyttää? 
 
3PDD:n ydinarvo on ”tunne kumppanisi”.  Tämä tarkoittaa asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamista GXO:n nykyisiä tai mahdollisia liikekumppaneita koskevien tärkeiden tietojen 
dokumentoimiseksi ja tiettyjen seulontatoimenpiteiden suorittamiseksi.  Tämä prosessi on 
suoritettava kaikkien uusien kolmansien osapuolten osalta ennen kuin he voivat tehdä 
yhteistyötä GXO:n kanssa.  Prosessi on toistettava kolmen vuoden välein tehostetun huolellisuuden 
piiriin kuuluvien osapuolten osalta ja viiden vuoden välein kaikkien muiden kolmansien osapuolten 
osalta. 
 
Kaikille kolmansille osapuolille on suoritettava vähintään vakiomuotoinen kolmannen 
osapuolen asianmukaisen huolellisuuden arviointi, josta vastaa liiketoimintayksikkö.  
Tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluville kolmansille osapuolille on suoritettava lisäksi 
tehostettu asianmukaisen huolellisuuden arviointi. 
 
 
 
 

 
 
 
Tämän käytännön noudattaminen 
 
Eettisen ja säännönmukaisen toiminnan ja sisäisten tarkastusten tiimit valvovat tämän käytännön 
noudattamista.  Käytännön noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia oikeudellisia, taloudellisia, 
operatiivisia ja mainetta koskevia seurauksia yritykselle. Työntekijöihin voidaan lisäksi kohdistaa 
kurinpitotoimia irtisanominen mukaan lukien.   
 
GXO kannustaa ylläpitämään avoimuuden ja läpinäkyvyyden kulttuuria, jossa kuka tahansa voi 
esittää kysymyksiä tai huolenaiheita ilman pelkoa vastatoimista.  Työntekijät, joilla on tämän 
käytännön noudattamiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, voivat ottaa yhteyttä eettisen ja 
säännönmukaisen toiminnan tiimiin osoitteessa ethics@gxo.com tai sisäisen raportointitoiminnon 
kautta osoitteessa https://ethics.gxo.com.   

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 
 

Tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluvat osapuolet  
 

Tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluvat osapuolet 
 
Tullihuolitsijat 
 

 
Kaikki GXO:n käyttämät yritykset tai yksityishenkilöt, jotka 
tarjoavat tullivälityspalveluja GXO:n tai sen asiakkaiden 
puolesta. 
 

Huolintaliikkeiden edustajat 
 

Kaikki GXO:n käyttämät yritykset tai yksityishenkilöt, jotka 
tarjoavat tullihuolintapalveluja GXO:n tai sen asiakkaiden 
puolesta. 
 

Myyntiedustajat 
 

Kaikki GXO:n käyttämät yritykset tai yksityishenkilöt, joita 
GXO käyttää itsenäisinä urakoitsijoina avustamaan GXO:ta 
myynti- ja markkinointitehtävissä. 
 

Kuljetusyhtiöt 
 

Kaikki yritykset tai yksityishenkilöt, joita GXO käyttää 
kuljetuspalveluiden tarjoamiseen.  
 

Tilapäisen työvoiman 
välitystoimistot  
 

Kaikki yritykset tai yksityishenkilöt, joilta GXO hankkii 
tilapäistä työvoimaa.  
 

Vuokranantajat/rakennuttajat Tilanteissa, joissa asiakas on nimennyt 
vuokranantajan/rakennuttajan. 
 

Valtionhallinnon konsultit  
 

Konsultit, jotka tarjoavat sääntely-, lobbaus- tai 
asianajopalveluita ja viestivät valtion virkamiesten kanssa 
saadakseen GXO:lle tai sen asiakkaille valtionhallinnon 
lisenssin, säädösedun tai muun hyväksynnän tai edun. 
 

Yhteisyrityskumppanit 
 

Mikä tahansa yritys tai henkilö, jonka kanssa GXO luo 
yhteisyrityksen tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn 
yhteisen kaupallisen liikeyrityksen toteuttamiseksi. 
 

Asiakkaat/toimittajat Asiakkaat/toimittajat, jotka sijaitsevat maantieteellisillä alueilla, 

joiden korruptioindeksi (CPI) on 50 tai vähemmän. Katso CPI 
chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Vapaakauppa-alue- tai 
tullivarastokumppanit 

Kaikki asiakkaat, joille tarjoamme tai operoimme 
vapaakauppa-aluetta tai tullivarastoa. 

Catering-, siivous- ja 
rakennusalan yritykset 

Kaikki yritykset tai yksityishenkilöt, jotka tarjoavat palveluja 
GXO:lle näillä aloilla. 

 
Kun tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluva osapuoli on tunnistettu, aloitetaan tehostettu 
asianmukaisen huolellisuuden arviointi. Tämä tehostettu arviointi suoritetaan 319-järjestelmässä, 
johon pääsee napsauttamalla TÄSTÄ.  319-järjestelmä luo kyselylomakkeen, jonka kolmannen 
osapuolen on täytettävä ja jonka perusteella kolmas osapuoli joko hyväksytään, hylätään tai tältä 
pyydetään lisätietoja. Vakiomuotoisen ja tehostetun asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin vaiheet 
kuvataan liitteessä 3. 
 
319-järjestelmään rekisteröityjä kolmansia osapuolia valvotaan jatkuvasti. Järjestelmä havaitsee 
kaikki kielteiset muutokset osapuolten tietueissa ja ilmoittaa niistä eettisen ja säännönmukaisen 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

toiminnan tiimille.  Jos GXO saa tietoonsa kolmatta osapuolta koskevia kielteisiä tietoja, ne on 
välitettävä eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimille.  Eettisen ja säännönmukaisen toiminnan 
tiimi suorittaa tarvittavat tarkastukset varmistaakseen, että GXO voi edelleen jatkaa liikesuhdetta.  
Tämä voi edellyttää kolmannen osapuolen alkuperäisen riskiluokituksen uudelleenarviointia ja 
tarvittaessa ylimääräisten asianmukaisen huolellisuuden toimenpiteiden suorittamista. 



 

 
Liite 1:  Huolellisuutta koskevat vaatimukset 
 
  

 RISKI 

 
Kaikki kolmannet 

osapuolet   
Tason 1 huolellisuuden 

piiriin kuuluvat osapuolet   
Tason 2 huolellisuuden 

piiriin kuuluvat osapuolet 

           

     Myyntiedustajat   Myyntiedustajat 

     Kuljetusyhtiöt   Kuljetusyhtiöt 

     
Tilapäisen työvoiman 

välitystoimistot   
Tilapäisen työvoiman 

välitystoimistot 

 

Kaikki kolmannet 
osapuolet   Tullihuolitsijat   Tullihuolitsijat 

     Valtion virkamiehet   Valtion virkamiehet 

     Valtionhallinnon konsultit   Valtionhallinnon konsultit 

     Vuokranantajat   Vuokranantajat 

     
Vapaakauppa-alue- ja 
tullivarastokumppanit   

Vapaakauppa-alue- ja 
tullivarastokumppanit 

     
Catering-, siivous- ja 

rakennusalan yritykset   
Catering-, siivous- ja 

rakennusalan yritykset 

     Yhteisyrityskumppanit   Yhteisyrityskumppanit 

     
Huolintaliikkeiden 

edustajat   
Huolintaliikkeiden 

edustajat 

Normaalit 
arviointitoiminnot 

Kyllä   Kyllä   Kyllä 

Tarvitaanko 
tehostettua 
arviointia? 

Ei   Kyllä   
Kyllä sekä lisätutkinta-

analyysi 

Kuka voi hyväksyä 
tämän? 

GXO-
liiketoimintayksikkö 

  
GXO-liiketoimintayksikkö 

ja säännönmukaisen 
toiminnan tiimi 

  

Johtotaso – GXO-
liiketoimintayksikkö ja 

säännönmukaisen 
toiminnan tiimi, GXO:n 
hallitus (tarvittaessa) 

Tarkastukset 
toistetaan 

5 vuoden välein   3 vuoden välein   3 vuoden välein 

Tietojen 
säilyttäminen 

5 vuotta liikesuhteen 
päättymisestä 

  

5 vuotta liikesuhteen 
päättymisestä 

  

5 vuotta liikesuhteen 
päättymisestä 

  Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LIITE II  
 

3PDD-prosessi  
 
 

 
 
  



 

 
Liite III – asianmukaisen huolellisuuden vakiomuotoisen ja tehostetun 319-arvioinnin ohje 

 
 
Aloita prosessi napsauttamalla TÄSTÄ. 
 
 
Valitse kieli 
 

 
 
Valitse ”GXO Employee” (GXO-työntekijä)  
 

 
 
 
 
Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, sinun on rekisteröidyttävä napsauttamalla ”Register” 
(Rekisteröidy) -linkkiä. 

 
 

https://319gxo.com/


 

 
Täytä näytetyt tietokentät.  Napsauta ”Submit” (Lähetä). 

 
 
 
 
Saat 319-profiilisi aktivointia koskevan vahvistuksen sähköpostitse.  Sähköpostin lähettäjä on GXO Ethics. Voit 
aktivoida tilisi napsauttamalla linkkiä. 
 

 
 
Jos olet jo rekisteröitynyt 319-järjestelmään tai kun rekisteröitymisesi on valmis, napsauta ”Single Sign On 
(SSO) Login” (Kertakirjautuminen) -painiketta  
 



 

 
 

 
Vakiomuotoinen asianmukaisen huolellisuuden prosessi 319-järjestelmässä 
 
Jos kolmas osapuoli ei kuulu tehostetun huolellisuuden piiriin, napsauta kohtaa ”Restricted Parties Screen 
(RPS)” (Rajoitettujen osapuolten seulonta).  Huomaa, että rajoitettujen osapuolten seulonta on vain yksi osa 
vakiomuotoista asianmukaisen huolellisuuden prosessia.  Yrityksen rekisteröinti- ja vakuutusasiakirjat ja 
muut yritysasiakirjat on edelleen kerättävä ja tarkistettava osana uuden yrityksen arviointimenettelyjä. 
 

 
 
 
Valitse kolmannen osapuolen tyyppi annetuista vaihtoehdoista. 
 

 



 

 
Täytä kenttiin seulottavan kolmannen osapuolen virallinen nimi ja maa, jossa kolmas osapuoli sijaitsee, ja 
valitse kolmannen osapuolen tyyppi.  Täytä postitoimipaikkaa, osavaltiota ja postinumeroa koskevat kentät, 
jos sinulla on nämä tiedot.  Napsauta ”Submit” (Lähetä). 
 
Esimerkki ”Company Name” (Yrityksen nimi) -kentästä: 
 

• Syötä ”AMC Cold Transport S.R.L” 
o Älä syötä ”AMC” 
o Älä syötä ”AMC Transport” 
o Älä syötä ”AMCCT” 

 
 

 
 
 
Jos kolmannen osapuolen nimi muistuttaa jotakin jo seulottua osapuolta, järjestelmä tunnistaa tämän ja 
pyytää sinua vahvistamaan, onko kyseessä kaksoiskappale vai uusi kolmas osapuoli.  Jos kyseessä on 
kaksoiskappale, älä jatka, vaan napsauta ”Cancel” (Peruuta).  Jos kyseessä on uusi kolmas osapuoli, napsauta 
”Proceed with Screen” (Jatka seulontaa).  
 



 

  
 
319-järjestelmä seuloo osapuolen eri pakoteluetteloja vastaan ja antaa jommankumman kahdesta 
mahdollisesta tuloksesta.  Vihreä valintamerkki osoittaa, että voit jatkaa työskentelyä kolmannen osapuolen 
kanssa.  Punainen ”X” tarkoittaa, että eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimin on suoritettava 
jatkotoimenpiteitä. 
 

 

 



 

 
Tehostettu asianmukaisen huolellisuuden prosessi 

 
Tässä osiossa annetaan tiedot tehostetun asianmukaisen huolellisuuden prosessista, jota tulee noudattaa 
kaikkien tehostetun huolellisuuden piiriin kuuluvien osapuolten kohdalla. 
 
 
Valitse ”3rd Party Due Diligence (3PDD)” (Kolmannen osapuolen asianmukainen huolellisuus) 
 

 
 
Valitse ”Evaluate a New Third-Party” (Arvioi uusi kolmas osapuoli) 
 

 
 
 
HUOMAA:  Kenttiin ja kysymyksiin on vastattava parhaan tietosi mukaan.  Kaikki tähdellä (*) merkityt kentät ja 
kysymykset vaaditaan, jotta järjestelmä hyväksyy lähetyksen.  Kysymyksiin antamasi vastaukset määrittävät 
kolmanteen osapuoleen liittyvän riskin. 
 
Anna kolmannen osapuolen nimi, sijainti, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, johon kysely 
lähetetään digitaalisesti.  Kolmannen osapuolen yrityksen nimen on oltava sen virallinen nimi.    Sijaintipaikan 
tulee olla maa, jossa kolmas osapuoli toimittaa tavaroita ja palveluita GXO:lle.  Napsauta ”Submit” (Lähetä). 
Esimerkki: 
 

• Syötä ”AMC Cold Transport S.R.L” 
o Älä syötä ”AMC” 
o Älä syötä ”AMC Transport” 
o Älä syötä ”AMCCT” 

 



 

 
 
 
Anna osoite, postitoimipaikka, postinumero, osavaltio, puhelinnumero ja yrityksen verkkosivuston tiedot.  
Syötä lisäksi sen kolmannen osapuolen yhteyshenkilön yhteystiedot, joka täyttää 
vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä koskevan kyselyn. 
 

 
 
 
Täytä tämä osio huolella.  Jos et tiedä, onko kolmas osapuoli pörssiyhtiö vai sellaisen tytäryhtiö, kysy asiasta 
yhteyshenkilöltä.  Valitse kaikki maat, joissa kolmas osapuoli tarjoaa tavaroita ja palveluita GXO:lle.  Voit ladata 
palvelimeen kaikki sinulle mahdollisesti toimitetut asiakirjat, kuten toimittajan eettisen säännöstön, yrityksen 
rekisteröintiasiakirjat tai muut asiaankuuluvat asiakirjat. 



 

 
 

 
 
Business Sponsor Information (Toimeksiantajan tiedot) -osio on täytetty valmiiksi.  Täytä esimiehesi tiedot.  



 

 
 
Kun kaikki kysymykset ja kentät on täytetty, napsauta ”Submit” (Lähetä).   

 
 
Eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimi tarkistaa lähetetyt tiedot.  Jos kysyttävää tai ongelmia ei ole, 
asianmukaista huolellisuutta koskeva kysely (DDQ) lähetetään digitaalisesti kolmannen osapuolen 
täytettäväksi.   
 
Eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimi voi kolmannen osapuolen täyttämän kyselyn tuloksista riippuen 
määrätä kolmannen osapuolen tason 2 tehostetun asianmukaisen huolellisuuden piiriin. 
 
Tehostetun arvioinnin tulosten perusteella kolmas osapuoli joko hyväksytään tai hylätään. Lisätarkastuksen 
suorittaa eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimi.  Tason 2 tehostetun arvioinnin tulokset on 
hyväksytettävä GXO-liiketoimintayksiköllä, eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimillä ja asiaankuuluvalla 
johtajalla (esim. alueellinen johtaja).  Tunnistetun riskin tasosta riippuen kolmannen osapuolen hyväksyntään 
voi olla tarpeen ottaa mukaan myös GXO:n hallitus. 
 
Jos sinulla on kysyttävää kolmannen osapuolen asianmukaisen huolellisuuden toimenpiteistä, ota yhteyttä 
eettisen ja säännönmukaisen toiminnan tiimiin osoitteessa ethics@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

