
 
 

CSR-taustamuistio / Dominikaaninen tasavaltai  25/08/2016/ASA-30/Anna Helttula 

Tähän taustamuistioon on koottu tietoa yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR, 
corporate social responsibility) liittyvistä teemoista Dominikaanisessa 
tasavallassa toimiville ja sinne investointeja suunnitteleville 
suomalaisyrityksille. 

Dominikaaniseen tasavaltaan kohdistuu Karibian ja Keski-Amerikan maista 
eniten ulkomaaninvestointeja. Maassa on mahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
erityisesti puhtaan energian, vesihuollon, turismin ja koulutuksen aloilla. 
Maahan investoivien yritysten on kuitenkin tärkeää olla tietoisia maan 
yhteiskuntavastuukysymyksiin liittyvistä ongelmista, jotta ne pystyvät 
ennaltaehkäisemään oman toimintansa mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. 

Vaikka Dominikaanisen tasavallan talous on kasvanut viime vuosina tasaisesti, 
ei maassa ole merkittävästi onnistuttu jakamaan talouskasvun hyötyjä koko 
väestön kesken. Köyhyysaste on pysynyt korkeana ja epävirallinen sektori on 
suuri. Palkat ovat alhaisia eikä minimipalkan todellinen arvo ole pysynyt 
nousevien elinkustannusten mukana. Korruptio, lapsityövoima ja ihmiskauppa 
ovat suuren luokan ongelmia Dominikaanisessa tasavallassa. Keskeisiä 
ihmisoikeusongelmia ovat maassa asuvien haitilaisten huono kohtelu ja lasten 
kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö. 

Taustatietoa 

 
a) Järjestäytymisvapaus 

 

Dominikaanisen tasavallan perustuslaki takaa järjestäytymis-, kokoontumis- ja liikkumisvapauden sekä 

sananvapauden. Järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta koskee se rajoitus, että tarkoitusperien tulee olla 

lainmukaisia ja rauhanomaisia.1 Dominikaaninen tasavalta on myös ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n 

yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevat yleissopimukset nro. 87 ja 98 sekä 

kolmikantaneuvotteluja koskevan yleissopimuksen nro. 144.  

 

Kaikki työntekijät armeijan ja poliisin palveluksessa olevia lukuun ottamatta saavat muodostaa 

ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin.2 Lakko-oikeus taataan perustuslaissa ja työlaissa. Lakkoilu on kiellettyä 

sellaisissa palveluissa, joiden keskeytyminen vaarantaisi väestön hengen, henkilökohtaisen turvallisuuden tai 

terveyden. Laki vaatii, että ennen lakkoa asiaa tulee yrittää sovitella välimiesmenettelyn avulla. Lisäksi lakko ei 

ole laillinen, ellei sitä tue vähintään 51 % työntekijöistä. ILO pitää tätä vaatimusta kansainvälisten standardien 

vastaisena.3 
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Ammattiyhdistykset ovat Dominikaanisessa tasavallassa hyvin organisoituneita. Viranomaiset yleisesti ottaen 

kunnioittavat järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta, mutta joitakin loukkauksia esiintyy.4 Käytännössä 

työntekijöitä saatetaan estää liittymästä ammattiyhdistyksiin tai perustamasta sellaisia. Ammattiyhdistyksiin 

kuuluviin työntekijöihin kohdistuu jonkin verran uhkailua ja häirintää.5 Ammattiyhdistykseen kuuluminen ei ole 

kovin yleistä Dominikaanisessa tasavallassa: erään arvion mukaan vain noin 11 prosenttia kaikista 

työntekijöistä kuuluu ammattiyhdistykseen.6 

 

Vapaakauppa-alueilla työskentelevien työntekijöiden yhdistys on raportoinut yritysten masinoimista 

ammattiyhdistysten vastaisista kampanjoista ja ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden irtisanomisista. 

Ammattiyhdistysten mukaan jotkin yritykset ovat myös luoneet valeammattiyhdistyksiä vapaiden 

ammattiyhdistysten toiminnan vastapainoksi.7 

 

Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestö ITUC:n kansainvälisessä vertailussa Dominikaaninen tasavalta sai 

vuonna 2014 luokituksen 2. Tämä tarkoittaa, että yleistilanne kollektiivisten työoikeuksien toteutumisen 

suhteen on melko hyvä, mutta joitakin oikeuksia on loukattu toistuvasti.8 

 

b) Korruptio & lahjonta 

 

Korruptio on vakava ongelma Dominikaanisessa tasavallassa. Transparency Internationalin 168 maata 

kattaneessa korruptiovertailussa maa sijoittui vuonna 2015 sijalle 103. Dominikaanisen tasavallan sijoitus 

kuitenkin parani hieman viimeisimmässä vertailussa, sillä vuonna 2014 se oli vasta 115. sijalla.9 Toisaalta jotkin 

viime vuosien kehityssuunnat ovat huolestuttavia: Freedom Housen mukaan esimerkiksi median vapaus on 

kaventunut huomattavasti. Toimittajien uhkailu on yleistä ja näihin kohdistuu myös väkivaltaa.10  

 

Dominikaanisen tasavallan oikeuslaitos on vahvasti politisoitunut ja korruptoitunut. World Economic Forumin 

julkaisemassa Global Competitiveness Indexissa (GCI) käytetään yhtenä indikaattorina oikeuslaitoksen 

itsenäisyyttä (judicial independence), joka mittaa sitä, miten itsenäisesti ja riippumattomasti maan oikeuslaitos 

toimii. Dominikaanisen tasavallan sijoitus on heikko: se sijoittuu 124:nneksi yhteensä 140 vertaillusta maasta. 

Muita GCI:n indikaattoreita ovat esimerkiksi kansalaisten luottamus poliitikkoihin (Dominikaanisen tasavallan 

sijoitus oli 125/140) ja yritysten maksamien lahjusten yleisyys (sijoitus 105/140).11 

 

                                                      
4
 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/dominican-republic  

5
 U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices 2013. Dominican Republic. Saatavissa: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 
6
 https://www.minnpost.com/global-post/2014/01/dominican-republic-t-shirt-factory-sets-highest-bar-workers-rights  

7
 U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices 2013. Dominican Republic. Saatavissa: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/  
8
 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng.pdf  

9
 http://www.transparency.org/research/cpi/overview  

10
 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/dominican-republic  

11
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/dominican-republic
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
https://www.minnpost.com/global-post/2014/01/dominican-republic-t-shirt-factory-sets-highest-bar-workers-rights
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng.pdf
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/dominican-republic
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/


 
 

Lahjonta on Dominikaanisessa tasavallassa laitonta, mutta asian suhteen vallitsee vahva 

rankaisemattomuuden kulttuuri.12 Freedom Housen mukaan niillä, joilla ei ole varaa maksaa lahjuksia, on vain 

heikko mahdollisuus saada itselleen oikeutta.13 

 

Tuomioistuimet ovat hyvin hitaita päätöksenteossaan eikä päätösten toimeenpano ole tehokasta. 

Tuomioistuimet eivät ole riippumattomia, vaan niin siviili- kuin rikostuomioistuinten päätöksiin vaikuttavat 

taloudelliset ja poliittiset tekijät. Yritysten on hyvä olla tietoisia siitä, että vaikka maan lakien mukaan 

kotimaisia ja ulkomaalaisia yrityksiä tulisi kohdella samalla tavalla, käytännössä kotimaisia toimijoita saatetaan 

suosia.14 

 

c) Lapsityövoima 

 

Dominikaaninen tasavalta on ratifioinut keskeisimmät kansainväliset lapsityövoimaa säätelevät sopimukset eli 

ILO:n työskentelyn vähimmäisikää koskevan sopimuksen nro. 138 ja lapsityön pahimpia muotoja koskevan 

sopimuksen nro. 182 sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Dominikaanisen tasavallan kansallinen laki on 

yhdenmukainen kansainvälisten sopimusten kanssa. Maan työlaki kieltää ILO:n sopimusten mukaisesti alle 14-

vuotiaiden työskentelyn ja kieltää alle 18-vuotiaiden työskentelyn vaarallisissa tehtävissä. 14–16-vuotiaat 

nuoret voivat työskennellä, mutta enintään kuusi tuntia päivässä ja öisin työskentely on kielletty. Alaikäisiä ei 

saa palkata työskentelemään työhön, jota ei sovi näille iän tai olosuhteiden puolesta tai joka häiritsee 

oppivelvollisuuden suorittamista.15 

 

Lasten työskentelyä koskevien lakien toimeenpano ei ole tehokasta. Vuonna 2010 Dominikaanisessa 

tasavallassa arvioitiin olevan lapsityössä 304 000 lasta, joista 64 % oli alle 14-vuotiaita. 36 % oli yli 14-vuotiaita, 

mutta nämä työskentelivät liikaa tai ikäisilleen sopimattomassa työssä. Arvioiden mukaan kaikista 

Dominikaanisen tasavallan lapsista noin 12 % oli vuonna 2010 lapsityössä, mikä on alueellista keskiarvoa 

korkeampi osuus.16  

 

Lapsityövoimaa käytetään etenkin ajoneuvojen huollossa, maataloudessa, tuotannossa, hotelli- ja ravintola-

alalla, muilla palvelualoilla sekä rakennusalalla. Eniten lapsityövoimaa käytetään Enriquillon, Cibao Nordesten 

ja Region Vallen alueilla.17 Dominikaanisessa tasavallassa on todistetusti käytetty lapsityövoimaa ainakin 

leivonnaisten, kahvin, riisin, sokeriruo'on ja tomaattien tuotannossa.18 Lapsilla on myös riski joutua 

pakkotyöhön. Erityisesti maataloudessa, kotiapulaisina, katumyyjinä, kerjääjinä, rakennusalalla sekä 

huumeiden salakuljetuksessa on paljon lapsia pakkotyössä. Myös lasten kaupallinen seksuaalinen 

hyväksikäyttö on yleistä.19 
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Sekä valtio että yksityiset yritykset ovat pyrkineet toimimaan lapsityövoiman käyttöä vastaan. 

Dominikaanisella tasavallalla on ollut erilaisia ohjelmia, jotka ovat tähdänneet lapsityövoiman käytön 

vähentämiseen ja lopettamiseen esimerkiksi ehdollisilla tulonsiirroilla köyhille perheille, koulutukseen 

panostamalla ja kouluttamalla turismisektorin työntekijöitä tunnistamaan seksityöhön pakotettuja lapsia.20 

 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Orjuus ja ihmiskauppa kielletään kaikissa muodoissaan Dominikaanisen tasavallan perustuslain artiklassa 41.21 

Walk Free Foundation -järjestön mukaan Dominikaanisessa tasavallassa elää yli 104 000 ihmistä nykypäivän 

orjuudessa – jopa prosentti maan väestöstä. Dominikaanisessa tasavallassa esiintyykin Walk Free Foundationin 

mukaan naapurimaa Haitin ohella eniten nykypäivän orjuutta kaikista Latinalaisen Amerikan maista.22  

 

Dominikaaninen tasavalta on ihmiskaupan uhrien lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa. Paljon naisia ja lapsia 

joutuu erityisesti pakotettuun seksityöhön. Myös rakennus-, maatalous- ja palvelusektoreilla esiintyy 

pakkotyötä.23 Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö on hyvin vakava ongelma. Ihmiskaupan 

lapsiuhreja on erityisesti turistialueilla. Kuitenkin erään kansalaisjärjestön arvion mukaan vain noin 25 % 

lapsilta seksiä ostavista on ulkomaalaisia turisteja, mikä osoittaa, että kyseessä on vahvasti myös kansallisen 

tason ongelma. Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin olevia naisia ja lapsia joutuu pakotettuun seksityöhön 

myös ulkomailla. Erityisesti Haitissa, muissa Karibian maissa sekä Argentiinassa on tunnistettu 

Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin olevia ihmiskaupan uhreja. Myös pakkoavioliittoja esiintyy jonkin 

verran.24  

 

Ihmiskaupan yleisyyttä selittäviä tekijöitä ovat maan korkea köyhyysaste, työttömyys ja epävirallisen sektorin 

laajuus. Erityisesti naiset ovat haavoittuvassa asemassa, sillä naisten työskentely epävirallisella sektorilla alle 

minimipalkalla on yleistä. Dominikaanisessa tasavallassa ulkomaille muuttaminen työn perässä on hyvin 

yleistä. Parempien työmahdollisuuksien etsiminen ulkomailta asettaa monet alttiiksi hyväksikäytölle ja 

ihmiskaupan uhriksi joutumiselle. Syntymätodistusten ja henkilöllisyystodistusten vaikea saatavuus rajoittaa 

etenkin haitilaisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia (ks. myös kohta f) Syrjintä). Tämä puolestaan 

vaikeuttaa näiden lasten mahdollisuuksia saada työtä virallisella sektorilla tulevaisuudessa ja lisää riskiä päätyä 

ihmiskaupan uhriksi.25 

 

Dominikaaninen tasavalta on uudistanut rikoslakia vuonna 2013 lisäämällä siihen orjuuden ja koventamalla 

lasten kaupallisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavia tuomioita. Maalla on toimintasuunnitelma 

ihmiskaupan estämiseksi ja taistelu ihmiskauppaa vastaan on lisätty myös kansalliseen 

ihmisoikeussuunnitelmaan. Ihmiskaupan vastaisia viranomaistoimijoita on useita. Vakava huolenaihe on 

kuitenkin se, että poliisi ei toimi ihmiskaupan uhrien hyväksikäytön estämiseksi tai on itse mukana 

ihmiskaupassa. Tämä on ongelma myös alueilla, jotka tunnetaan lasten kaupallisesta seksuaalisesta 
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hyväksikäytöstä.26 Vaikka ihmiskaupasta on lain mukaan kovat tuomiot (n. 15–30 vuotta vankeutta), on lakien 

toimeenpano rajallista puutteellisten resurssien, korruption ja uhrien huonon tunnistamisen takia.27 

 

e) Palkkaus 

 

Kansallinen palkkakomitea määrittelee kolmikantaneuvotteluissa sektorikohtaiset minimipalkat. Eri 

minimipalkan tasoja on jopa 15: minimipalkka pohjautuu yrityksen toimintasektoriin ja -alaan sekä yrityksen 

kokoon. Lisäksi saman sektorin sisällä minimipalkka voi määrittyä tehtäväkohtaisesti. Monimutkaisesta 

järjestelmästä johtuen työntekijät ja työnantajat eivät aina tiedä, mikä minimipalkan todellisuudessa kuuluisi 

olla, ja palkkalainsäädännön toteutumisen valvominen on vaikeaa.28 

 

Työntekijällä on oikeus kahden viikon palkalliseen vuosilomaan oltuaan palveluksessa yhden täyden vuoden 

ajan. Tämän lisäksi työnantajan on maksettava viimeistään joulukuun 20. päivä työntekijälle yhden 

ylimääräisen kuukauden palkka (ns. joulubonus).29 Pääsiäisenä maksetaan erillinen pääsiäisbonus.30 

 

Palkkojen kehitys Dominikaanisessa tasavallassa on ollut 2000-luvulla heikkoa. Dominikaaninen tasavalta on 

nopeasta talouskasvustaan huolimatta ollut ainoa Latinalaisen Amerikan maa, jossa minimipalkkojen 

todellinen arvo on laskenut vuosien 2000 ja 2010 välillä. Minimipalkka ei siis ole pysynyt nousevien 

elinkustannusten perässä. Vuonna 2010 keskimääräinen tuntipalkka oli 73 pesoa (n. 2 USD tai EUR), mutta 

vaihtelu eri sektoreilla työskentelevien ja koulutustasoltaan eroavien työntekijöiden välillä oli luonnollisesti 

hyvin suurta.31 

 

Minimipalkka on liian alhainen perustarpeiden tyydyttämiseen. Diario Libre -lehden toukokuussa 2015 

julkaiseman artikkelin mukaan nelihenkisellä perheellä kuluu pelkästään kuukauden ruokamenoihin yli 96 % 

yhden hengen minimipalkasta, kun minimipalkan taso on 11 292 pesoa kuussa (n. 220 EUR). Alhaisin 

minimipalkan taso on 6 880 pesoa kuussa (n. 135 EUR), jolloin nelihenkisen perheen arvioidut ruokakulut 

olisivat jo 157 % yhden hengen minimipalkasta.32 

 

Epävirallinen sektori on suuri. Maan keskuspankin arvion mukaan epävirallisella sektorilla työskentelee yli 50 % 

koko työssäkäyvästä väestöstä. Osuus kasvoi hieman vuosien 2000–2010 välisenä aikana.33 Maailmanpankin 

mukaan jopa 75 % vuosien 2004–2011 välillä luoduista uusista työpaikoista oli epävirallisella sektorilla.34 Suuri 

osa epävirallisella sektorilla työskentelevistä on sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella ja esimerkiksi vain noin 
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27 % työvoimasta kuuluu eläkejärjestelmän piiriin.35 Viime vuosina maassa on kuitenkin pyritty lisäämään 

sosiaaliturvan kattavuutta. Hallitus on muun muassa aloittanut kampanjan kotiapulaisten rekisteröimiseksi 

sosiaaliturvan piiriin.36 

 

ILO:n tilastojen mukaan keskimääräiset kuukausitulot vuonna 2015 olivat 17 829 pesoa (n. 344 euroa) 

kuukaudessa. Miesten kuukausittaiset keskitulot olivat tätä korkeammat, 19 058 pesoa (n. 368 euroa), ja 

naisten tätä matalammat, 16 433 pesoa (n. 317 euroa).37 On kuitenkin syytä huomioida, että etenkin 

epävirallisella sektorilla työskentelevien todellisia palkkoja on vaikeaa arvioida. 

 

f) Syrjintä 

 

Dominikaanisen tasavallan perustuslaki kieltää sukupuolen, ihonvärin, iän, vamman, kansallisuuden, 

perhesuhteiden, kielen, uskonnon, poliittisten ja filosofisten näkemysten tai sosiaalisten tai henkilökohtaisten 

olosuhteiden perusteella tapahtuvan syrjinnän.38 YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea esitti vuonna 2013 

huolensa siitä, ettei rodun perusteella tapahtuvaa syrjintää kielletä erikseen perustuslaissa eikä rikoslaissa 

määritellä rotuun perustuvaa syrjintää kansainvälisten standardien mukaisesti.39 

 

Syrjintää Dominikaanisessa tasavallassa kohtaavat erityisesti maahanmuuttajat (etenkin haitilaiset), 

vammaiset ja sairaat (etenkin HIV-positiviiset) henkilöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, naiset ja nuoret. 

Myös ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuu uhkailua ja häirintää, erityisesti haitilaisten ja seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen puolestapuhujiin.40 Muita vakavia ihmisoikeusongelmia maassa ovat poliisin tekemät 

surmat, mielivaltaiset pidätykset, naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta, ihmiskauppa, työlakien tehoton 

toimeenpano ja lapsityövoima. Myös tiedon, kokoontumisen ja liikkumisen vapauden rajoittaminen on ollut 

huolestuttavaa viime aikoina.41 

 

Dominikaanisen tasavallan talouskasvu on ollut nopeaa kahden viime vuosikymmenen aikana. Viimeaikaista 

kasvua ovat edistäneet etenkin rakennus-, tuotanto- ja turismisektori. Vahvasta talouskasvusta huolimatta 

maa ei ole merkittävästi onnistunut vähentämään eriarvoisuutta eikä parantamaan hyvinvointipalveluja ennen 

kuin aivan viime vuosina. Köyhyysaste kasvoi talouden kriisin myötä jopa 50 prosenttiin vuonna 2004 ja vielä 

vuonna 2013 köyhyydessä eli 41 % väestöstä. Kahtena viime vuotena köyhyyttä on Maailmanpankin mukaan 

kuitenkin onnistuttu vähentämään nopeasti.42  

 

Dominikaanisessa tasavallassa asuu suuri määrä naapurimaa Haitista kotoisin olevia maahanmuuttajia ja 

vierastyöläisiä, joiden lukumäärästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. ILO:n mukaan arviot maassa asuvien 
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haitilaisten määrästä vaihtelivat 200 000 ja 800 000 välillä vuonna 2013.43 Haitilaista syntyperää olevat 

dominikaanit ja haitilaiset maahanmuuttajat kohtaavat laajamittaista syrjintää Dominikaanisessa tasavallassa. 

Haitilaisista maahanmuuttajista suurin osa asuu maaseudulla ja kuuluu maan köyhimpiin ihmisiin. Heidän 

pääsynsä koulutus- ja terveyspalveluihin on rajallinen ja syntymä- ja henkilöllisyystodistusten saaminen on 

vaikeaa. Vain 48 % haitilaisista maahanmuuttajista käy alakoulun loppuun ja vain 21 % suorittaa yläkoulun 

loppuun asti.44 Haitilaisten syrjintä linkittyy vahvasti myös rasismiin. Tummaihoisiin kohdistuu 

Dominikaanisessa tasavallassa laajaa syrjintää jopa siinä määrin, että ihmisiä on raportoitu karkotetun maasta 

vain ulkonäköön perustuen, ilman varmuutta näiden henkilöllisyydestä tai kansalaisuudesta.45 

 

Naiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa. Esimerkiksi naisedustajia on maan parlamentissa 

vain 21 %. Abortti on laiton kaikissa tapauksissa, myös silloin kun raskaus on seurausta raiskauksesta tai äidin 

henki on raskauden takia vaarassa.46 Äitiyskuolleisuus on maassa alueen keskiarvoa yli kolmanneksen 

korkeampi (150 naista 100 000 synnyttäjästä kuolee) ja myös lapsikuolleisuus on Latinalaisen Amerikan 

keskiarvoa yleisempää (22,3 lasta tuhannesta syntyneestä kuolee ennen viittä ikävuotta).47 Naisiin kohdistuva 

syrjintä ja väkivalta on laajalle levinnyt ongelma. Dominikaanisen tasavallan kansalaisjärjestöjen julkaiseman 

raportin mukaan maassa tapettiin sukupuolen perusteella (femicidio) vuosien 2005–2012 välillä 1580 naista. 

Uhreista suurin osa kuoli perheväkivallan seurauksena. Tämän luvun perusteella Dominikaanisessa tasavallassa 

tapahtuisi Keski-Amerikan kolmanneksi eniten naismurhia El Salvadorin ja Guatemalan jälkeen.48  

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu maassa syrjintää. Samaa sukupuolta olevien väliset suhteet 

ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset ovat tabuja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 

on kiellettyä työskennellä tietyillä julkisen sektorin aloilla, kuten armeijassa ja poliisivoimissa.49 

 

g) Työaika 

 

Dominikaanisen tasavallan työlain mukaan päivittäisen työajan pituus ei voi olla yli kahdeksaa tuntia. 

Viikoittainen työaika ei saa ylittää 44 tuntia. Vaarallisessa työssä tai terveydelle haitallisissa työtehtävissä 

päivittäinen työaika saa olla maksimissaan kuusi tuntia ja viikoittainen 36 tuntia. Lyhyemmästä työajasta 

vaarallisessa työssä ei kuitenkaan saa maksaa pienempää palkkaa. Lain mukaan viikkotyöaika loppuu 

lauantaina klo 12. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton määräys, vaan valtion työsihteeristön päätöksellä aikaa 

voidaan muuttaa yrityksen ja alueen tarpeiden mukaan. Tarkka työaika tulee aina kirjata työsopimukseen.50 

 

Kaikilla työntekijöillä on oikeus viikoittaiseen, vähintään 36 tunnin yhtäjaksoiseen lepoon. Ellei muusta ole 

työnantajan kanssa sovittu, alkaa lepoaika lauantaina klo 12. Laissa määrätyt uskonnolliset pyhät ja muut 
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vapaapäivät ovat aina palkallisia vapaita paitsi jos ne osuvat päällekkäin viikoittaisen lepopäivän kanssa. 

Sunnuntaisin ja muina uskonnollisina juhlapyhinä yritysten on pidettävä ovensa suljettuina. Tämä ei 

kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä, vaan esimerkiksi kahvilat ja ravintolat saavat olla auki myös sunnuntaisin.51 

 

ILO:n tilastojen mukaan keskimääräinen toteutunut työaika työntekijää kohti oli 41,3 tuntia viikossa vuonna 

2014. Yli 48 tunnin työviikkoa teki noin 19 % työntekijöistä (miehistä n. 24 % ja naisista n. 13 %).52 

 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Dominikaaninen tasavalta on ratifioinut ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista 18 sopimuksesta vain 

viisi. Työtarkastuksia koskevista viidestä sopimuksesta maa on ratifioinut ainoastaan yhden.53 Dominikaanisen 

tasavallan kansallisessa laissa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään etenkin työlaissa 

sekä säädöksessä 522-06 vuodelta 2006.54 Säädös 522-06 työturvallisuudesta ja -terveydestä säätelee 

työolosuhteita teollisuussektorilla ja pyrkii ennaltaehkäisemään tapaturmia ja loukkaantumisia.  

 

Laki vaatii yrityksiä tarjoamaan turvallisen työskentely-ympäristön työntekijöilleen. Yritysten tulee laatia 

työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva suunnitelma. On työnantajan velvollisuus tarjota työntekijöilleen 

vakuutus, joka kattaa työajalla tapahtuvat onnettomuudet ja tarjota tarvittavat palvelut työntekijälle 

tapaturman satuttua. Lisäksi vaarallista työtä tekevillä on oikeus ylimääräiseen korvaukseen työstään. Yritykset 

eivät kuitenkaan aina noudata työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä standardeja. Etenkään työtapaturmien 

ja terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ei usein toimita riittävästi.55 

 

Suurin osa työtapaturmista sattuu teollisuussektorilla. Myös rakennussektorilla tapahtuu suhteellisen paljon 

onnettomuuksia, joista ainakin osa johtuu asianmukaisten turvatoimien puuttumisesta. 

Maataloustyöntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat usein heikot. Erityisesti sokeriruo'on tuotannossa on 

ongelmia työskentelyolojen suhteen: työntekijöillä ei usein ole asianmukaisia suojavarusteita ja moni ei 

henkilöllisyysdokumenttien puuttumisen takia saa asianmukaisia terveyspalveluita. Suuri osa työntekijöistä 

sokeriruo'on tuotannossa on haitilaistaustaisia maahanmuuttajia.56 

 

On työministeriön vastuulla valvoa työturvallisuutta ja -terveyttä koskevien säädösten toimeenpanoa.  Vuonna 

2013 ministeriön palkkalistoilla oli 200 työtarkastajaa. Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan tarkastajilla ei 

aina ollut asianmukaista koulutusta.57 ILO:n mukaan joissakin tapauksissa yritysten työnantajat ja vartijat ovat 

estäneet uhkailemalla työtarkastajien pääsyn joillekin työpaikoille.58 
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Seksuaalinen häirintä työpaikalla on lain vastaista, ja lain mukaan rangaistus häirinnästä on vuosi vankeutta ja 

5000–10 000 peson sakko. Ammattiyhdistykset ovat kuitenkin raportoineet, että lain toteutumista ei valvota 

tehokkaasti ja seksuaalinen häirintä työpaikoilla on ongelma, erityisesti vapaakauppa-alueilla.59 

 

i) Maankäyttö 

 

Maanomistus on Dominikaanisessa tasavallassa keskittynyt hyvin pienelle osalle väestöstä. Suurin osa 

maaseudulla asuvista köyhistä ei omista maata lainkaan. Osa omistaa pieniä tontteja maanviljelyä varten. Sekä 

kaupungeissa että maaseudulla asuvista ihmisistä suurimmalla osalla ei ole virallisesti oikeuksia maihinsa. 

Maan hallitus ei ole tehokkaasti kyennyt puuttumaan maanomistuksen ongelmiin, joten maan valtaamisesta 

on tullut yleinen tapa saada haltuun maata ja omaisuutta. Viime vuosina hallitus on aloittanut erilaisia 

reformeja, joiden tarkoituksena on rekisteröidä ja nimetä maita.60 

 

Maankäyttöoikeuksiin liittyvien epäselvyyksien ja maarekisterien puutteiden takia Dominikaaniseen 

tasavaltaan investointeja suunnittelevien yritysten on syytä huomioida, että maihin voi kohdistua samaan 

aikaan useita eri vaateita. Verisk Maplecroftin mukaan kiistat maanomistusoikeuksista ovat vaikeuttaneet 

etenkin kaivosyhtiöiden toimintaa.61 

 

j) Ympäristönsuojelu ja luonnonkatastrofit 

 

Dominikaaninen tasavalta sijaitsee Karibianmerellä mannerlaattojen risteyskohdassa alueella, joka on erittäin 

haavoittuvainen erilaisille luonnonkatastrofeille. Suurimpia riskejä ovat hurrikaanit ja niihin liittyvät tulvat ja 

maanvyörymät, trooppiset myrskyt, maanjäristykset sekä kuivuus. Vuosien 1980 ja 2008 välillä maassa sattui 

40 luonnonkatastrofia, jotka vaikuttivat yli kahteen ja puoleen miljoonaan ihmiseen. Sekä Dominikaaninen 

tasavalta että naapurimaa Haiti sijaitsevat erittäin maanjäristysalttiilla alueella. Dominikaanisessa tasavallassa 

riski on suurin maan pohjoisosissa. 

 

Metsäkato on ollut maassa vakava ongelma. Vuonna 1922 noin 75 % Dominikaanisesta tasavallasta oli metsien 

peitossa, kun 1980-luvun alussa enää 12 % alueesta oli metsää. Tämä johtui pitkälti maataloustuotannon 

levittymisestä entistä laajemmille alueille sekä puuhiilen tuotannon lisäämisestä. Viime vuosikymmeninä 

metsäkatoa on kuitenkin onnistuttu vähentämään ja metsien määrä on saatu käännettyä nousuun. Vuonna 

2013 metsät peittivät jo noin 40 % Dominikaanisen tasavallan pinta-alasta laajojen 

uudelleenmetsittämisohjelmien ja puuhiilestä kaasuun siirtymisen ansiosta. 

 

Vedestä on pulaa Dominikaanisessa tasavallassa. Hallitsematon kehitys kaupunkialueilla ja turistikohteissa 

uhkaa vesivaroja. Joillain alueilla on jo jouduttu ottamaan käyttöön suolanpoistolaitoksia, kun pohjavedet ovat 

saastuneet merivedellä liikakäytön seurauksena. Myös laaja, mutta huonosti säännelty teollisuussektori on 

saastuttanut maan vesivaroja. Veden saatavuus riippuu huomattavan paljon alueesta, sillä maantiede ja 

ilmasto ovat hyvin erilaisia maan eri osissa. Jopa 80 % käytetystä vedestä käytetään maatalouteen. Myös 

turismisektori (hotellit, golfkentät) käyttää huomattavan paljon vettä. Lisäksi väestön ja talouden kasvun 
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myötä kotitaloudet käyttävät koko ajan enemmän vettä. Viimeisten 20 vuoden aikana vedenkäyttö maassa on 

nelinkertaistunut. 

 

Ilmastonmuutoksen riskit Dominikaaniselle tasavallalle ovat korkeat. Ennustusten mukaan ilmaston 

lämpeneminen tulee lisäämään myrskyjen voimakkuutta ja esiintymistiheyttä. Lisäksi keskimääräisten 

sademäärien odotetaan vähenevän jopa 23 % vuoteen 2050 mennessä. Ilmaston odotetaan lämpenevän noin 

0,7–1,0 astetta vuoteen 2030 mennessä ja jatkuvan edelleen. Ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista 

maalle ovat kuitenkin erittäin vaihtelevia, mikä korostaa ilmastonmuutoksen riskien ennakoimisen vaikeutta. 

Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että odotettavissa on ilmaston muuttuminen kuumemmaksi ja 

kuivemmaksi sekä entistä pahemmat kuivat kaudet. Kaikki tämä potentiaalisesti pahentaa jo olemassa olevia 

terveys-, yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita.62 

 

Dominikaanisessa tasavallassa on paljon kultaa ja muita arvometalleja. Kaivostoiminta kohtaa kuitenkin 

ympäristöriskiensä takia paljon vastustusta. Todennäköisyys kaivosprojektien lykkäämiselle tai 

peruuntumiselle on kasvanut tämän takia.63 

 

Dominikaanisen tasavallan energiasektori on tällä hetkellä hyvin vahvasti riippuvainen uusiutumattomista 

energianlähteistä. Worldwatch Instituten mukaan vuonna 2015 Dominikaaninen tasavalta tuotti jopa 86 % 

sähköstään ulkomailta tuotujen fossiilisten polttoaineiden avulla.64 Kestävämpiä ratkaisuja energiasektorille 

tarvitaan kipeästi niin ympäristö-, terveys- kuin taloussyistä.  

 

k) Turvallisuus 

 

Dominikaaninen tasavalta on suhteellisen turvallinen maa. Yleistä varovaisuutta on kuitenkin noudatettava, 

sillä väkivaltaistakin rikollisuutta esiintyy. Maan länsiosassa sijaitseva Haitin vastainen raja-alue on turvatonta, 

ja Suomen ulkoasiainministeriö neuvoo välttämään sinne kohdistuvaa tarpeetonta matkustamista.65 

Järjestäytynyt rikollisuus ja huumekauppa ovat ongelmia maassa.66 

Kansalaisjärjestöjen toiminta 

Kansalaisjärjestöt saavat yleisesti ottaen toimia maassa suhteellisen vapaasti. Freedom Housen vuoden 2013 

raportin mukaan kansalaisjärjestöjen toiminta maassa on erittäin organisoitunutta ja tehokasta muihin 

Latinalaisen Amerikan maihin verrattuna.67 Ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistit kohtaavat kuitenkin enenevissä 

määrin uhkailua ja häirintää. Toukokuussa 2015 poliisi ampui ja haavoitti useita ympäristöaktivisteja, jotka 

protestoivat Loma Mirandan nikkelikaivosprojektia vastaan. Myös haitilaisten maahanmuuttajien oikeuksia 

ajavia aktivisteja ja toimittajia on uhkailtu.68 
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Maassa toimii paljon kansalaisjärjestöjä, joiden yhteiskuntavastuukysymyksiin liittyvää osaamista 

suomalaisyritykset mahdollisesti voisivat hyödyntää. Esimerkiksi Observatoria Migrantes del Caribe on 

maahanmuuttokysymysten parissa työskentelevä kansalaisjärjestö, Colectiva Mujer y Salud ja Asociación Tú 

Mujer työskentelevät naisten oikeuksien puolesta ja Instituto de Derecho Ambiental de la República 

Dominicana keskittyy ympäristökysymyksiin.69 

Paikalliset yhteiskuntavastuuverkostot 

Yritysten yhteiskuntavastuu ja siihen liittyvät kysymykset ovat melko uusi asia Dominikaanisessa tasavallassa. 

Dominikaanisessa tasavallassa ei toimi UN Global Compactin paikallista yhteiskuntavastuuverkostoa tai World 

Business Council for Sustainable Developmentin kumppaniverkostoa. 

OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyvät yksittäistapausten 
selvitykset 

OECD on raportoinut yhdestä yksittäistapauksen selvityksestä Dominikaanisessa tasavallassa. Heinäkuussa 

2011 ammattiyhdistys Confédération Générale du Travail (CGT) syytti majoitus- ja ravitsemusalalla toimivaa 

SODEXO Groupia järjestäytymisvapauteen ja työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien ohjeiden rikkomisesta 

useissa maissa, mukaan lukien Dominikaanisessa tasavallassa. Dominikaanisen tasavallan osalta 

ammattiyhdistys luopui jälkikäteen syytteistä.70 

Yhteiskuntavastuuraportoinnin yleisyys 

Yritysten yhteiskuntavastuuraportointi on harvinaista Dominikaanisessa tasavallassa. 

Yhteiskuntavastuuraportointia koskevia yleisiä toimintaperiaatteita ei ole olemassa. Global Reporting 

Initiativen sivuilta löytyy vuosilta 1999–2016 vain yhdeksän yritysten yhteiskuntavastuuraporttia.71 

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille 

Dominikaaniseen tasavaltaan kohdistuu Keski-Amerikan ja Karibian maista eniten ulkomaaninvestointeja.72 

Maailmanpankkiryhmän Ease of Doing Business 2016 -listauksen mukaan Dominikaaninen tasavalta on 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella sijalla 14 (maailmanlaajuisesti sijoitus on 93). Maassa on paljon 

potentiaalisia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Monia suomalaisyrityksiä toimiikin jo 

Dominikaanisessa tasavallassa. Wärtsilä ja Outotec ovat vahvoja toimijoita maan energia- ja kaivossektorilla. 

Energia ja sen tasainen saatavuus onkin merkittävä sektori, jolla suomalaisyritykset voisivat toimia maassa. 

Myös puhtaan veden saatavuus on merkittävä haaste, joka nousee ilmastonmuutoksen myötä tulevaisuudessa 

entistä keskeisemmäksi. Suomalaiset yritykset voisivatkin mahdollisesti auttaa kehittämään kestäviä ratkaisuja 

vesihuoltoon liittyen.  
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Dominikaaninen tasavalta on kiinnostunut erityisesti koulutussektorinsa kehittämisestä. Suomalainen 

koulutusjärjestelmä tunnetaan maassa hyvästä laadustaan, joten koulutusalan yhteistyölle olisi kysyntää. 

Erityisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen on kiinnostusta.  

Lisäksi turismi on Dominikaaniselle tasavallalle erittäin merkittävä tulonlähde ja myös turismiala voisi tarjota 

yrityksille mahdollisuuksia toimia Dominikaanisessa tasavallassa. Vuonna 2015 maassa vieraili yli kuusi 

miljoonaa turistia ja vielä enemmän, jos ainoastaan päivän maissa olevat risteilymatkailijat lasketaan 

mukaan.73 

Hyvä tietää  

Maailmanpankkiryhmän sivuille on koottu tiivis tietopaketti yrityksen rekisteröintiprosessiin Dominikaanisessa 
tasavallassa liittyvistä käytännön asioista, jotka yritysten tulee huomioida: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic/starting-a-business/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
i
 Tämä raportti on kooste, joka pohjautuu Team Finland -arvioihin. Toivomme otettavan huomioon, ettei raportti voi 
antaa täydellistä kuvaa kyseisen maan tilanteesta. Tietoa on hyvä hakea myös muista lähteistä. 
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