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Kazakstan itsenäistyi vuonna 1991 ja on onnistunut merkittävästi uudistamaan talouttaan. Se on saanut 
houkuteltua paljon ulkomaisia sijoituksia – vuoden 2015 lopulla maassa oli ulkomaisia investointeja yh-
teensä 198,5 miljardin USD:n arvosta, josta suoria ulkomaisia investointeja (FDI) yhteensä noin 125,1 
miljardin USD:n arvosta. Suurin osa investoinneista suuntautuu öljy- ja kaasusektorille. Maan johto käy 
aktiivista vuoropuhelua ulkomaisten sijoittajien kanssa, mm. ulkomaisten investoijien neuvostoa johtaa 
presidentti Nursultan Nazarbajev. Kazakstan on säätänyt liiketoimintaympäristönsä parantamiseen täh-
tääviä lakeja ja ottanut käyttöön ns. "yhden luukun periaatteen", jossa investoijat saavat useita palveluja 
yhdestä paikasta. Ongelmia ovat korruptio, lakien toimeenpanon haasteet ja jähmeä byrokratia erityi-
sesti aluetasolla.1 Kazakstanin liittyminen Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi vuonna 2015 oli 
tärkeä askel kohti parempaa sääntelyä ja vakaampaa liiketoimintaympäristöä. 

Vaikka Kazakstanissa toimivat yritykset harjoittavat yhteiskuntavastuuta lahjoittamalla rahaa erilaisiin 
sosiaalisiin hankkeisiin, ei tämä järjestelmä ole läpinäkyvä eikä huomioi paikallisten sidosryhmien näke-
myksiä toiminnan kehittämisestä. Osa paikallisista yrityksistä pitää yhteiskuntavastuuta lähinnä hyvän-
tekeväisyystyönä.2 Sekä valtio että maassa toimivat yritykset ovat tehneet lukuisia aloitteita vastuulli-
semman liiketoiminnan puolesta.3 Ne pyrkivät keskinäiseen vuoropuheluun siitä, miten yhteiskuntavas-
tuuta voidaan parantaa.  

Vuonna 2012 kazakstanilainen hyvinvointirahasto Samruk-Kazyna otti käyttöönsä yhteiskuntavastuuta 
koskevan toimintaohjelman, joka käsittelee työsuhteita, työntekijöiden koulutusta, työturvallisuutta 
sekä ympäristökysymyksiä. Rahaston taustalla on useita merkittäviä kazakstanilaisia yrityksiä, joista val-
tio omistaa osan. Lisäksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Decent Work -maaohjelmasta sisällytettiin 
osia Kazakstanin hallituksen, työnantajajärjestöjen sekä ammattiliittojen sopimuksiin vuosina 2007–
2011.4 

Kazakstanin valtio on vahvistanut vastuullisen liiketoiminnan instituutioita, mutta epäselvää on, miten 
tehokkaita nämä toimenpiteet lopulta ovat. Lainsäädännön yhdenmukaisuus ja ajantasaisuus sekä lakien 
toimeenpano yhteiskuntavastuun turvaamiseksi ovat kaksi eri asiaa. Ongelmana on usein yritysten ja 
sidosryhmien tietämättömyys vastuullisen liiketoiminnan periaatteista, työntekijöiden oikeuksista ja 
työnantajien velvollisuuksista. OECD:n5 mukaan taustalla voi olla Kazakstanin talouden nopea kehittymi-
nen suhteessa kestävyyden periaatteiden hitaaseen yritystason toimeenpanoon. Tällöin tarvittavat seu-
ranta- ja raportointivälineet puuttuvat. 

 

                                                           
1
 Export.gov,  https://www.export.gov/article?id=Kazakhstan-Executive-Summary 

2
 White Paper: Corporate Social Responsibility (CSR) in Kazakhstan, 

http://www.norvegia.kz/Global/SiteFolders/webast/White%20Paper%20on%20CSR%20April%202012.pdf  
3
 Responsible Business Conduct in Kazakhstan, http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf  

4
 Responsible Business Conduct in Kazakhstan, http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf  

5
 Kazakstan ei ole OECD:n jäsen, mutta kuuluu järjestön kumppaneihin. Kazakstan ja OECD allekirjoittivat vuonna 2015 yh-

teisymmärryspöytäkirjan, joka tukee Kazakstan talous- ja institutionaalisia uudistuksia: OECD bolsters relationship with Ka-
zakhstan – Signs Kazakhstan Country Programme Agreement, http://www.oecd.org/newsroom/oecd-bolsters-relationship-
with-kazakhstan-signs-kazakhstan-country-programme-agreement.htm  
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1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne (tuon-
ti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoiminta, 
kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen? 
 

a) Järjestäytymisvapaus 
Perustuslain takaamista oikeuksista huolimatta hallinto rajoittaa kansalaisten järjestäytymis- ja 
kokoontumisvapautta eri tavoin. Poliittisesti herkkien aiheiden parissa toimivien kansalaisjärjes-
töjen toimintaa hankaloitetaan. Ulkomaan kansalaiset eivät saa perustaa kansalaisjärjestöjä, 
mutta voivat liittyä niiden jäseniksi. Poliisi hajottaa säännöllisesti mielenosoituksia, jos niiltä 
puuttuu viranomaisten lupa.6 Aktivisteja myös pidätetään mielenilmauksissa. 
 
Lain mukaan työntekijät voivat muodostaa ammattijärjestöjä ja liittyä niihin sekä neuvotella työ-
ehdoista kollektiivisesti. Suuryritykset ovat valtio-omisteisia ja läheisesti linkittyneitä hallinnon 
kanssa. Maassa hyväksyttiin vuonna 2015 laki, joka mahdollistaa työntekijöiden aiempaa hel-
pomman palkkaamisen ja erottamisen. Laki hankaloittaa työntekijäosapuolen neuvotteluasemaa 
erilaisin hallinnollisin keinoin. Kannattajiensa mukaan laki vapauttaa ja joustavoittaa työmarkki-
noita. Arvostelijoiden mukaan laki heikentää työntekijöiden oikeuksia suhteessa työnantajaan.7 

 
b) Korruptio & lahjonta 

Kazakstan on pyrkinyt noudattamaan kansainvälisiä korruptionvastaisia instrumentteja, mm. 
YK:n korruptionvastaista sopimusta (UN Convention Against Corruption) sekä OECD:n Istanbulin 
korruptionvastaista toimintasuunnitelmaa (OECD Istanbul Anti-corruption Action Plan). Myös laa-
joihin institutionaalisiin ja taloudellisiin reformeihin pyrkivä Kazakhstan 2050 -strategia korostaa 
korruptionvastaisten toimien tärkeyttä.8 Transparency Internationalin korruptioindeksissä Ka-
zakstan sijoittui vuonna 2016 sijalle 131 (Suomi oli sijalla 3, listalla yhteensä 176 maata).9 Maan 
hallitus on perustanut korruptionvastaisia toimielimiä (mm. Presidential Commission for the Fight 
against Corruption), mutta ongelmia on instituutioiden toiminnassa, lakien toimeenpanossa ja 
käytännön toimenpiteissä. Korruptio perustuu erityisesti lahjusten pyytämiseen. Kazakstanissa 
tämä ongelma liittyy erityisesti poliisin, tullin ja oikeuslaitoksen toimintaan. 
 
OECD suosittelee, että yrityksen suorittaessa esimerkiksi joitain pieniä liiketoiminnan helpotta-
miseen tarkoitettuja maksuja, tulisi ne todentaa ja dokumentoida kirjanpitoon. Työntekijöitä tuli-
si kouluttaa ja ohjeistaa korruption tunnistamiseen ja torjuntaan ja erityisesti lahjonnan välttä-
miseen.10 
 
Korruptiotapauksia paljastuu säännöllisesti myös hallitusten jäsenten ja korkeiden virkamiesten 
keskuudessa. Astana EXPO-2017 -maailmannäyttelyn kazakstanilaisessa organisaatiossa on pal-
jastunut useita korruptiotapauksia, kuten julkisten varojen väärinkäyttöä.11 Myös entisiä ministe-

                                                           
6
 Freedom House; Freedom in the World; Kazakhstan, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/kazakhstan  

7
 Freedom House; Freedom in the World; Kazakhstan, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/kazakhstan  

8
 Responsible Business Conduct in Kazakhstan, http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf  

9
 Corruption Perceptions Index 2016, http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

10
 Responsible Business Conduct in Kazakhstan, http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf  

11
 EXPO in Kazakhstan Becomes Corruption Show, http://thediplomat.com/2015/06/expo-in-kazakhstan-becomes-corruption-

show/  
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reitä ja aluejohtajia on pidätetty ja tuomittu erinäisten korruptioskandaalien vuoksi.12 Esimerkiksi 
entinen pääministeri Serik Ahmetov tuomittiin joulukuussa 2015 kavalluksesta kymmeneksi vuo-
deksi vankilaan.13 
 

c) Lapsityövoima 
Lapsityövoiman käyttö on Kazakstanissa ongelma, johon hallinto on viime vuosina puuttunut yhä 
päättäväisemmin. Vuonna 2015 maassa aloitettiin ihmissalakuljetuksen vastainen toimintaoh-
jelma, jonka puitteissa pyritään ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä puuvillateollisuudessa. Lap-
sityövoimaa käytetään myös ravintoloissa. Pakkotyöhön joutuvat lapset ovat usein ulkomaalaisia 
ja pääosin lähtöisin Kirgisiasta, Tadzhikistanista ja Uzbekistanista. Viranomaiset tekevät tarkas-
tuksia sellaisille aloille, joilla lapsityövoiman käyttö on yleistä. Lisäksi ulkomaisille lapsille on py-
ritty järjestämään mahdollisuus koulunkäyntiin. Ihmiskaupan vaaroista kertovaa tiedotusta on li-
sätty, sillä juuri lapset ovat erityisen alttiita ihmiskaupalle.14 
 

d) Pakkotyö 
Myös muut pakkotyötä tekevät ovat pääosin ulkomaalaisia, usein muista Keski-Aasian maista 
lähtöisin. Vaikka työnantajan tulisi hankkia ulkomaisille työntekijöilleen työlupa, joutuvat ilman 
lupaa työskentelevät ja siitä kiinni jäävät ulkomaalaiset itse sanktioiden kohteiksi. Lainsäädännön 
monimutkaisuuden vuoksi moni työskentelee ilman vaadittavaa lupaa. Pakkotyössä tai pimeillä 
työmarkkinoilla olevat työntekijät toimivat usein tupakka- tai puuvillateollisuudessa, maatiloilla, 
rakennuksilla, ravintoloissa tai kotiapulaisina. Työolot ovat huonot, oikeutta terveydenhoitoon ei 
ole, palkka maksetaan usein myöhässä tai ei ollenkaan ja työnantaja takavarikoi usein työnteki-
jän henkilöllisyystodistuksen.15 
 
Korruptoituneet viranomaiset vaikeuttavat pakkotyössä olevien tai pimeillä työmarkkinoilla työs-
kentelevien ihmisten asemaa. Ulkomailta tulevat laittomat tai lailliset työntekijät käyttävät usein 
välittäjiä, joille he voivat jäädä velkaa ja tällä tavoin joutua riippuvuussuhteeseen. Mahdolliset 
työsopimukset ovat usein suullisia, jolloin työntekijät eivät tiedä sopimusosapuolten oikeuksia ja 
velvollisuuksia.16  
 

e) Palkkaus 
Kazakstanin lainsäädännön mukaan yhden kuukauden minimipalkan tulisi olla 22 859 tengeä (1 
EUR oli 11.1.2017 kurssilla 349 KZT, eli minimipalkka on euroiksi muunnettuna 65,50 EUR/kk17), 
joka on samalla myös kansallinen köyhyysraja.18 Keskipalkka maassa on noin 143 650 KZT (heinä-
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 Massive Kazakh Corruption Case Targets 21 Former Officials, http://thediplomat.com/2015/09/massive-kazakh-corruption-
case-targets-21-former-officials/  
13

 Freedom House: Kazakhstan, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/kazakhstan  
14

 United States Department of Labor, https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/kazakhstan  
15

 Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/151/54/PDF/G1315154.pdf?OpenElement  
16

   Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/151/54/PDF/G1315154.pdf?OpenElement  
17

 XE Currency Converter: EUR to KZT, http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KZT  
18

 Minimum Wage in Kazakhstan – Frequently Asked Questions, http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-
wage/kazakhstan/kazakhstan-minimum-wage-frequently-asked-questions  
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kuu 2016, vastaa nykykurssein 410 EUR).19 Alueelliset erot ovat suuria – Kaspianmeren rannalla 
sijaitsevassa Atyraun alueella keskipalkka oli vuoden 2015 toisella puoliskolla noin 230 000 KZT, 
kun taas maan pohjoisosassa vastaava summa oli noin 83 900 KZT.20 Myös sektorikohtaiset erot 
ovat suuria – esimerkiksi Atyraun talous perustuu suurelta osin öljy- ja kaasuteollisuuteen. 
 

f) Syrjintä 
Kazakstanin lainsäädäntö kieltää etniseen taustaan, sukupuoleen, uskontoon ja poliittiseen kat-
somukseen liittyvän syrjinnän.21 Käytäntö on kuitenkin toinen, sillä syrjintää tapahtuu. Erityisen 
haavoittuvia ovat muista Keski-Aasian maista tulevat vierastyöläiset sekä pienipalkkaista työtä 
tekevät naiset. 
 
Kazakstan on ratifioinut YK:n naisiin kohdistuvaa syrjintää koskevan sopimuksen (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Lisäksi maalla on sukupuolten ta-
sa-arvoa koskeva toimintasuunnitelma. Avioliiton solmimisen alaikäraja on juridisesti 18 vuotta, 
moniavioisuus on kielletty ja miehille ja naisille on taattu yhtäläiset oikeudet perintöön. Lainsää-
dännöstä huolimatta naiset kokevat syrjintää ja epätasa-arvoa, myös työmarkkinoilla. Naisille 
maksetaan usein pienempää palkkaa kuin miehille vastaavasta työstä. Kansalaisjärjestöt ovat ra-
portoineet häirinnästä.22 

 
g) Työaika 

Lakisääteinen enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa. Lisäksi alaikäisille työntekijöille sekä erityi-
sen raskasta tai vaarallista työtä tekeville on olemassa omat työaikasäädöksensä.23 Viikossa tulisi 
olla enintään kuusi työpäivää.24 Säädöksistä poiketaan, eikä kattavaa valvontaa ole. 
 

h) Työturvallisuus ja -terveys 
Muista Keski-Aasian maista tulevat työntekijät joutuvat usein työskentelemään laittomasti. He 
kohtaavat usein merkittäviä työturvallisuusriskejä, eikä heillä yleensä ole työterveyshuoltoa. Vaa-
rallisia työtehtäviä tekevien henkilöiden asema on huono. Kazakstan on ratifioinut useita ILO:n 
sopimuksia25, joilla pyritään parantamaan työturvallisuutta ja -terveyttä. Ongelmana on kansain-
välisten sopimusten heikko toimeenpano. 
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 Средняя зарплата казахстанцев в июле 2016 составила 143 650 тенге, 
http://forbes.kz/news/2016/08/12/newsid_118117  
20

 В Казахстане средняя зарплата в третьем квартале 2015 составила 124 656 KZT, http://mojazarplata.kz/main/kz-
news/v-kazahstane-srednjaja-zarplata-v-tretqem-kvartale-2015-sostavila-124-656-kzt  
21

 Employment & Labour Law 2016, Kazakhstan, International Comparative Legal Guides, http://www.iclg.co.uk/practice-
areas/employment-and-labour-law/employment-and-labour-law-2016/kazakhstan  
22

 Violence Against Women in Kazakhstan, http://www.stopvaw.org/kazakhstan  
23

 National Labour Law Profile: Kazakhstan, http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-
profiles/WCMS_158909/lang--en/index.htm  
24

 Labor Market Regulation in Kazakhstan, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan/labor-market-
regulation  
25

 Ratifications for Kazakhstan, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,
103542#Occupational_safety_and_health  
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i) Maankäyttö 
YK:n arvion mukaan noin 66 prosenttia Kazakstanin maaperästä on kärsinyt kaivostoiminnan, ra-
kennusteollisuuden ja metsän hävittämisen seurauksista. Maanviljelyn osuus Kazakstanin brutto-
kansantuotteesta on varsin pieni, vain noin 5 prosenttia (vrt. teollisuus 33 prosenttia ja palvelut 
61,9 prosenttia).26 Maaperän pilaantumisen myötä eroosio voimistuu ja veden suolapitoisuus li-
sääntyy, joiden seurauksena maaperän hedelmällisyys heikkenee. Tämä taas heikentää elintarvi-
ketuotantoa ja vaarantaa ruokaturvaa.27 
 
Kazakstanissa on käyty keskustelua ulkomaan kansalaisten ja ulkomaalaisyritysten mahdollisuuk-
sista omistaa tai vuokrata maata. Vuonna 2016 Kazakstanin hallitus yritti aikaansaada lakimuu-
tosta, jonka seurauksena ulkomaalaiset yritykset olisivat saaneet vuokrata maata nykyisen 10 
vuoden sijaan 25 vuoden ajaksi. Vastustuksen seurauksena hallitus joutui jäädyttämään refor-
min. Osa kazakstanilaisista maanviljelijöistä pelkää ulkomaalaisyritysten jättävän lähtiessään vil-
jelysmaan heikkoon kuntoon. Heidän arvionsa mukaan yritykset eivät kehitä maaperää paikallis-
väestöä hyödyttävällä tavalla. Ulkomaisten yritysten rooli maanviljelyyn liittyvän liiketoiminnan 
vastuullisuudessa on suuri.28 
 
Kazakstanilaiset maanviljelijät eivät usein omista viljelemäänsä maata, vaan vuokraavat sen käyt-
töönsä. Maaperästä käytetään viljelykseen noin 100 miljoonaa hehtaaria, joista viljelyyn vuokrat-
tua tai alivuokrattua maata on noin 98,7 miljoonaa hehtaaria. Yksityisomisteista viljelysmaata on 
vain noin 1,3 miljoonaa hehtaaria, sillä vuokraus on ostamista edullisempaa. Toisaalta maanvilje-
lijät eivät välttämättä halua sitoutua vuokramaahan samalla tavoin kuin omistamaansa maahan. 
Alivuokraus tuo ketjuun yhden välikäden lisää, mikä nostaa vuokraushintaa. Osapuolet tekevät 
alivuokrasopimukset usein suullisesti, mikä heikentää viljelijäosapuolen asemaa.29 

 
Maanviljelyyn vuosina 2010–15 tehdyt investoinnit olivat 75-prosenttisesti yksityisiä investointe-
ja valtionbudjetin osuuden ollessa 1,1 prosenttia, paikallisbudjettien 0,5 prosenttia ja muiden ra-
hoituslähteiden 23 prosenttia. Samaan aikaan maanviljelystä toimeentulonsa saavan väestön 
määrä väheni merkittävästi – vuonna 2010 maanviljelyn ja sen oheistoimintojen parissa toimi lä-
hes 2,3 miljoonaa ihmistä, kun taas vuonna 2015 luku oli vajaa 1,4 miljoonaa.30  
 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 
Kazakstan on joutunut kärsimään mittavista ympäristöongelmista. Öljy- ja kaasuteollisuuden no-
pea kasvu 1990-luvun alusta alkaen on aiheuttanut ympäristöongelmia erityisesti puutteellisen 
jätteidenkäsittelyn, korkeiden kasvihuonepäästöjen sekä vesistöjen saastumisen seurauksena. 
Öljy- ja kaasuteollisuus ovat aiheuttaneet ympäristöongelmia myös putkistojen, liikenneinfra-
struktuurin sekä jalostamoiden rakentamisen seurauksena. Öljy- ja kaasuteollisuuden ympäristö-
ongelmien kerrannaisvaikutukset ovat poikkeuksellisen suuria erityisesti Kaspianmeren rannik-
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koalueella. Lisäksi maan itäosissa tuotettiin vuonna 2008 yhteensä 1,3 miljardia tonnia myrkyllis-
tä jätettä, pääosin kaivos- ja metalliteollisuuden seurauksena.31 
 
Kazakstanin itäosassa toimi neuvostoaikana Semipalatinskin ydinkoealue, jonka käyttö jätti jäl-
keensä mittavat ympäristötuhot. Alue oli Venäjän Novaja Zemljan ohella toinen Neuvostoliiton 
tärkeimmistä ydinkoealueista. Semipalatinskissa tehtiin neuvostoaikana arviolta vähintään 460 
ydinkoetta.32 Kazakstanin itsenäistyttyä ydinkokeiden seuraukset tulivat julki. Kokeiden vaikutuk-
set ovat maassa edelleen keskeinen huolenaihe. Osin ydinkokeiden vaikutusten seurauksena Ka-
zakstan painottaa ulkopolitiikassaan ydinturvallisuutta.33 
 
Kazakstan on viime vuosina uudistanut ympäristölainsäädäntöään, esimerkiksi erilaisten strate-
gioiden puitteissa. Prioriteettikohteita ovat vesivarojen hallinnan parantaminen, jätteiden käsit-
telyn tehostaminen sekä päästöjen vähentäminen. Vuonna 2013 maa julisti tavoitteekseen siir-
tyä vihreään talouteen, jota edistääkseen se pyrkii investoimaan yhden prosentin bruttokansan-
tuotteestaan vihreisiin teknologioihin. Tämä tarkoittaa lähinnä cleantech-ratkaisuja.34 
 
Maa on lisäksi lanseerannut Green Bridge Initiative -aloitteen, jonka tavoitteena on ympäristön-
suojelun edistäminen alueellisesti. Kazakstan on pyytänyt useita maita ja organisaatioita mukaan 
hankkeeseen, jonka kulut katetaan osallistujien turvin. Suomi on allekirjoittanut hankkeen pe-
ruskirjan, muttei ole osallistunut siihen muuten.  
 
Vesi 
Kuivan ilmaston sisämaavaltiona Kazakstan on haavoittuvainen juuri vesivarojensa osalta. Maan 
ympäristöongelmat liittyvät usein vesivarojen rajallisuuteen ja hallintaan. Kazakstanin ohella 
muut Keski-Aasian maat kärsivät samoista ongelmista. Alueen vesivaroja tarkasteltiin pitkään lä-
hinnä energiantuotannon ja maatalouden kannalta. Keski-Aasian suurimmat vesistöt (Kaspian-
meri, Araljärvi, Balkašjärvi sekä Issyk-Kul-järvi) ovat osa samaa ekosysteemiä, jolloin yhden vesi-
alueen ongelmat vaikuttavat toiseen vesistöön. Keski-Aasia on laskujoeton ylänkö eli likavedet 
eivät laske alueelta pois. Arvioiden mukaan Kazakstanissa toimivat suuryritykset päästivät Irtyš-
jokeen noin 260 miljoonaa kuutiometriä jätevettä vuonna 2003.35 Joki kulkee Kazakstanin ohella 
myös Kiinassa ja Venäjällä, joten ympäristöhaitat leviävät saman vesistön kautta naapurimaihin. 
 
Araljärven kuivuminen on poikkeuksellinen ympäristökatastrofi. Vesistö oli aikanaan maailman 
neljänneksi suurin järvi. Neuvostoaikana järveen virtaavista joista alettiin ottaa kasteluvettä 
maanviljelyyn ja puuvillapeltojen kasteluun. Järveen laskeneen veden määrä väheni, järvi alkoi 
kutistua ja sen veden suolapitoisuus kasvaa. Nykyään alueella esiintyy hiekkamyrskyjä, jotka le-
vittävät entisestä järvenpohjasta haitallisia aineita ympäristöön. Järvi jakautui etelä- ja pohjoisal-
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taaseen, joista jälkimmäisen vedenpinta on saatu padon avulla nousemaan. Eteläallas on nyky-
ään käytännössä täysin kuivunut.36 

 
Ilma 
Ilman saastuminen on Kazakstanissa merkittävä ongelma, johtuen suurista kasvihuonepäästöistä 
ja puutteellisesta kyvystä hallita tai vähentää niitä. Vuonna 2008 Kazakstanissa oli eniten kasvi-
huonepäästöjä asukasta kohden verrattuna muihin maihin. Erityisen paljon päästöjä aiheuttaa 
energiateollisuus, sillä varsinkin isot yritykset käyttävät energianlähteenään suuripäästöistä kivi-
hiiltä. 
 
Kaivannaisteollisuuden yritykset ovat saaneet sakkoja tai muita sanktioita ylitettyään sallitut 
päästömäärät. Jotkin konsortiot ovat saaneet miljoonien dollarien sakkoja maakaasun luvatto-
man soihdutuksen takia tai myrkyllisten jätteiden puutteellisen säilytyksen seurauksena. OECD:n 
mukaan myrkyllisiä jätteitä on myös dumpattu vedenjakelujärjestelmään. Osa yrityksistä on ko-
kenut, että ympäristölainsäädäntöä toimeenpannaan valikoiden. Joidenkin epäilyjen mukaan hal-
linto olisi asettanut sakkoja luodakseen kohdeyrityksille painetta ja kerätäkseen niiltä ylimääräi-
siä maksuja.37 
 

k) Turvahenkilöstön käyttö 
Turvahenkilöstön käyttö ei yleensä ole tarpeen Kazakstanissa. 
 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden 
yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi 
hyödyntää? 

Kansalaisjärjestöjen toimintavapaus riippuu järjestön toiminnan luonteesta. Sensitiivisten aiheiden pa-
rissa toimivien kansalaisjärjestön työtä rajoitetaan usein. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Bu-
siness Council for Sustainable Development -verkostoa? 

Kumpikaan oheisista organisaatioista ei toimi Kazakstanissa. 

4) Onko maassa toimiviin yrityksiin kohdistunut OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 
toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

OECD on raportoinut yhdestä yksittäistapauksesta: 

- Öljy- ja kaasulaitoksen väitetyt vaikutukset paikallisväestölle (yritys: Karachaganak Petroleum 
Operating KPO, kesä 2013)38 

 

                                                           
36

 Ympäristökatastrofi saavutti huippunsa: Araljärven pääallas kuivui kokonaan, http://yle.fi/uutiset/3-7498333  
37

 Responsible Business Conduct in Kazakhstan, http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf  
38

 Alleged impacts on local populations of an oil and gas facility in Kazakhstan, 
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/uk0036.htm  

http://yle.fi/uutiset/3-7498333
http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/RBC_in_Kazakhstan-2014.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/uk0036.htm


    
    
    
    
    
    

 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Global Reporting Initiative -organisaation tietokannan mukaan Kazakstania koskevia raportteja on yhdel-
tä yritykseltä, Karachaganak Petroleum Operating KPO:lta. Yritys on laatinut yhteiskuntavastuuraportte-
ja vuodesta 2010.39 Huomionarvoista on, että kyseessä on sama yritys kuin edellisessä kohdassa maini-
tussa yksittäistapauksessa. 

6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä 
tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ym-
päristöjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

Suomalaisyrityksillä olisi Kazakstanissa tarjottavaa erityisesti koulutuspalvelujen, teollisuuden puhtaiden 
ratkaisujen, jätehuollon sekä vesialan kehittämisen osalta. 

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen 
toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, 
mitä vienninedistämismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää? 

Kazakstanin verotus ja lainsäädäntö muuttuvat usein ja lakien toimeenpano ontuu. Suosittelemme tu-
tustumista OECD:n maakohtaisiin raportteihin ennen vienninedistämismatkalle lähtöä. Suosittelemme 
lisäksi keskustelemaan yhteiskuntavastuuseen liittyvistä erityiskysymyksistä matkanjärjestäjän tai Finp-
ron kanssa. 
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