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Taustamuistiossa tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta Perussa ja siitä, mitä Perussa toimivien tai maahan 
investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi työlainsäädäntöön, 
korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen. 

Johdanto 

Perun talous on kasvanut jo 14 vuoden ajan, ja se on yksi Latinalaisen Amerikan vapaimmista markkinoista, 

jossa vallitsee ulkomaisia investointeja suosiva ilmapiiri.  Perun talous on pitkään nojannut raaka-ainevientiin 

ja kaivannaisteollisuuteen, mutta maan pitkän aikavälin strategiaan kuuluu tuotannon ja vientiartikkelien 

monipuolistaminen. Erityisesti maa- ja metsätalous, tekstiiliteollisuus ja turismi ovat aloja, joilla on 

kasvupotentiaalia. 

1990-luvulta lähtien Etelä-Amerikassa, myös Perussa, yritysten yhteiskuntavastuu, responsabilidad social 

corporativa, ja erilaiset filantropiset aloitteet ja hyväntekeväisyys ovat olleet kovasti nousussa. Global 

Research Marketing:n teettämän tutkimuksen mukaan 98%:lla 200:sta perulaisesta yrityksestä on jonkinlaisia 

yritysvastuualoitteita tai ohjelmia.  

Kokonaisvaltainen vastuullisen ja eettisen yritystoiminnan ajattelu, responsible business conduct (RBC), jota 

esimerkiksi OECD jäsenmaidensa yrityksille suosittelee, on vielä Perussa uusi käsite. Yritysvastuu ymmärretään 

usein ympäristönsuojeluun tai sosiaalityöhön liittyvien yhteisöprojektien kautta, joita yritykset rahoittavat ja 

hallinnoivat välittömässä toimintaympäristössään. Mediassa yritysvastuun teemat ovat läsnä lähes päivittäin, 

ja monet yritykset haluavat ilmoituksin ja mainoksin tuoda esiin omaa sosiaalisen vastuun panostaan. Vaarana 

näissä projekteissa on se, että ne jäävät pinnallisiksi imagonkohennuskampanjoiksi tuomatta varsinaisesti 

muutosta yritysten toimintakulttuuriin. Lisäksi erityishaaste Perussa on se, että suurin osa yrityksistä on pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä, joiden toiminta usein on informaalia. Haasteena onkin näiden yritysten halu toimia 

vastuullisella tavalla. Harmaan talouden kainalossa kulkee sosiaalisia ongelmia, kuten lapsityö, veronkierto 

sekä työturvallisuus- ja ympäristökysymysten laiminlyönti. 

Perun pyrkimys liittyä OECD:n jäseneksi vuoteen 2021 mennessä tuo mukanaan velvoitteita myös 

yritysvastuuseen liittyen. OECD suosittelee jäsenmailleen mm. julkisen ja yksityissektorin tehtävien erillään 

pitämistä, selkeää lakikehystä yritystoiminnalle ja eettisen liiketoiminnan tukemista. Myös YK:n Agenda 2030: 

kestävän kehityksen tavoitteet toimivat suuntaviivoina Perun heinäkuussa 2016 toimikautensa aloittaneen 

presidentin Pedro Pablo Kuczynskin ja hänen hallitukselleen. Kuczynskin hallitus on ilmoittanut sitoutuneensa 

hyvän hallinnon käytäntöihin, korruption kitkemiseen ja julkishallinnon päätöksenteon läpinäkyvyyden 

lisäämiseen. Sen lisäksi rekisteröimättömien pienyritysten virallistaminen ja harmaan talouden vähentäminen 

ovat uuden hallituksen haasteita. 

Yksi suurimmista haasteista yritysvastuun saralla on kaivosteollisuuteen ja kaivannaisten etsimiseen liittyvät 

sosiaaliset konfliktit, jotka voivat väkivaltaisiksi kehittyessään vaatia jopa kuolonuhreja. Kaivosyritykset ovat 

omalta osaltaan yrittäneet parantaa välejään paikallisyhteisöihin rahoittamalla erilaisia paikallisia 

kehityshankkeita osana yritysvastuuohjelmiaan. Kaivosyhtiöillä on myös laillinen velvollisuus konsultoida 

paikallisyhteisöjä uusista hankkeista (ns. Ley de Consulta Previa) sekä maksaa kaivosvero, nk. Canon minero -

raha. Canon minero on kaivosyrityksen maksamaa yritysveroa, josta lain mukaan valtio ohjaa 50 % sen 

aluehallinnon budjettiin, jonka alueella ko. yrityksen kaivostoimintaa harjoitetaan. Loput 50 % jää 

keskushallinnon budjettiin.  Regalia puolestaan on kaivoskonsession haltijan maksama vero, jonka määrä 

lasketaan prosenttiosuutena kaivettujen mineraalien arvon suhteen. 



Yritysvastuu nähdään sekä osana yrityksen brändin rakentamista pitkällä tähtäimellä että vastauksena 

kuluttajien vaatimuksiin vastuullisesta yritystoiminnasta. Suosituimpia yhteisövastuun muotoja yrityksissä 

olivat rahan lahjoittaminen ja oppilaitosten tukeminen (71 %), paikallisyhteisön elämänlaadun parantaminen 

(71 %), ympäristöhankkeet (64 %), valtion sosiaalisten hankkeiden tukeminen (33 %) ja yhteistyö 

kansalaisjärjestöjen kanssa (21 %). 

Perun biologinen monimuotoisuus on yksi maailman rikkaimpia ja maan sisällä on useita eri 

ilmastovyöhykkeitä. Tämän vuoksi yritysten ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää erityisesti huomiota. 

Esimerkiksi Amazonian sademetsäalue ja Andien vuoristojen ikijäät ovat uhattuina ilmastonmuutoksen ja 

muiden ihmisten aiheuttamien ympäristöriskien vuoksi. Ympäristötietoisuus voi toisaalta olla 

suomalaisyritysten valttikortti Perussa. 

Sademetsäalueilla laiton hakkuu kytkeytyy myös ylirajaisen, järjestäytyneen rikollisuuden eri muotoihin (mm. 

huumekauppaan), joka voi muodostaa myös turvallisuusriskin alueella toimiville yrityksille. Maantieteellisen 

sijaintinsa vuoksi Perussa on myös erilaisten luonnonkatastrofien riski (maanjäristykset, maanvyöryt, tsunami) 

olemassa. 

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne 
(tuonti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, 
ketjuliiketoiminta, kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen 
olennaisuuteen? 

a) Järjestäytymisvapaus 

Perussa toimii useita ammattiyhdistysliikkeitä, joista jäsenmäärältään merkittävin on vuonna 1929 perustettu 

La Confederación General de Trabajadores del Perú. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC:in 

alajärjestöjä Perussa ovat Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) ja Central Unitaria de 

Trabajadores del Perú (CUT). Ammattiyhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 jäsentä, joissain 

tapauksissa vähintään 20, mutta ei koskaan yli 50. Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten 

työntekijöiden kuulumista ammattiyhdistyksiin on rajoitettu. Ammattiyhdistyksen perustamiseen ei tarvitse 

hakea lupaa. Kausityöntekijät eivät voi kuulua samaan ammattiyhdistykseen kuin vakituiset työntekijät. 

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on arvostellut Perua järjestäytymisenvapauteen puuttumisesta, 

erityisesti kollektiivisten mielenilmausten ja protestien yhteydessä. 

b) Korruptio, lahjonta ja kiristys 

Korruptio kaikissa muodoissaan on Perussa lainvastaista, mutta silti valitettavan yleistä. Vuoden 2015 

Transparency Internationalin tekemässä listauksessa Peru sijoittui sijalle 88 /168 (1=vähiten korruptoitunut, 

168=eniten korruptoitunut). Korruptionvastaisessa laissa on aukkoja, sillä se ei määrittele mitään tiettyä 

rangaistusta lahjusten maksamisesta. Próetican hiljattaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet perulaisista 

kokee korruption yhdeksi maan pahimmista ongelmakohdista, ja yli puolet uskoo, että korruptio tulee 

lisääntymään seuraavan viiden vuoden aikana. Korruptiolla on useita muotoja, ja sitä esiintyy sekä julkisella 

että yksityissektorilla. Joidenkin arvioiden mukaan suuryritysten laskutuksesta jopa 5 % menee lahjuksiin, joilla 

helpotetaan sopimusten solmimista.  

c) Lapsityövoima 

Perun lain mukaan alle 14-vuotiaat eivät saa tehdä töitä, koska se nähdään lapsen kehityksen kannalta 

haitalliseksi. Alle 18-vuotiaiden työtekoon on asetettu määrällisiä ja laadullisia rajoitteita. Esimerkiksi 

koulupäivän ulkopuolisella ajalla on luvallista tehdä aikuisen läsnä ollessa joitain töitä, kuitenkin niin, ettei se 

vaikuta nuoren terveyteen, koulunkäyntiin tai henkilökohtaiseen kehitykseen. 15–17-vuotiaan työpäivä ei saa 

ylittää kuutta tuntia päivässä, eikä 36 tuntia viikossa. 



Moni työ on kuitenkin Perussa infomaalia, mikä lisää merkittävästi lasten ja nuorten osallistumista 

työmarkkinoille. Vuonna 2008 2,1 miljoonaa lasta ja nuorta osallistui työntekoon Perussa. Heistä 70 % eli 1,5 

miljoonaa asui maaseudulla ja 1,2 miljoonaa oli sukupuoleltaan miespuolisia. Lapsityö jakaantuu kaupungin ja 

maaseudun välillä ikäluokittain niin, että maalla 64 % työtä tekevistä lapsista kuuluvat 5–13-vuotiaiden 

ryhmään, kun taas kaupunkialueilla 63,5 % työtä tekevistä lapsista ja nuorista kuuluvat 14–17-vuotiaiden 

ryhmään.  Etenkin köyhien maalaisperheiden lapset joutuvat tekemään töitä tukeakseen perheen taloutta tai 

maksamaan perheen velkoja.  

 

Perussa lapsityövoimaa vastaan kampanjoi useampi taho. Esimerkiksi Semilla on kolmen organisaation (la 

Fundación Desarrollo y Autogestión DyA, el Centro de Estudios y Promoción y Desarrollo – Desco ja World 

Learning) yhteinen projekti, joka pyrkii edistämään maaseudun kehitystä ja kitkemään erityisesti vaaralliseksi 

katsottuja lapsityön muotoja. Lapsityö on kuitenkin kulttuurisiin käytäntöihin juurtunutta, johon suuri osa 

väestöstä ei juurikaan kiinnitä huomiota ja hyväksyy lapsityön arkielämään kuuluvana ilmiönä.  

 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

Pakkotyötä, erityisesti prostituutioon liittyvää, ilmenee erityisesti laittoman kaivostoiminnan yhteydessä. 

Uutistietojen mukaan osa uhreista on saapunut maahan ylirajaisen ihmiskaupan uhreina.  Free Walk 

Foundation -järjestön Global Slavery Indexin arvion mukaan vuonna 2016 Perussa olisi 200 500 ihmistä 

pakkotyössä. 

e) Palkkaus ja työaika 

Perun minimipalkka nousi toukokuussa 2016 ja on nykyisellään S./ 850/ kuukausi. Vakituisessa 

palkkasuhteessa (nk. Planilla) työskentelevillä on verrattain hyvät työsuhde-edut: kuukausipalkan lisäksi 

työnantaja on velvollinen maksamaan 13. ja 14. kuukauden palkan (nk. Gratificación), perhetuen työntekijöille, 

joilla on lapsia (Asignación familiar) sekä työsuhteen lopussa CTS (Compensación por tiempo de servicios) –

maksun työttömyyden varalle. Lisäksi monissa suuryrityksissä työskentelevät saavat vuoden lopussa yrityksen 

tai henkilökohtaiseen tuottavuuteen perustuvia bonuksia (utilidades), jotka voivat moninkertaistaa 

vuosipalkan.   

Joissain yrityksissä veroja kierretään siten, että työntekijälle maksetaan sopimuksen mukaan vain 

minimipalkka, ja loppuosa palkasta ”tiskin alta” tai erilaisina bonuksina. Palkallisten työntekijöiden eduissa on 

alakohtaisia eroja, ja esimerkiksi maanviljelyssektorilla on eri normit. Maataloustyöntekijän minimipäiväpalkka 

on PEN 33,16. 

On myös huomattava, että muodollisen palkkatyön piirissä on vähemmistö perulaisista. Pienyrittäjiä on paljon: 

yksi seitsemästä perulaisesta on yrittäjä. Yrittäjien lisäksi vakituisen palkkatyösuhteen ulkopuolella ovat 

freelancerit, jotka laskuttavat työstään ns. honorarios  palkkion. Heille ei täten makseta vakityösuhteisille 

maksettavia sosiaalietuuksia. 

Maailmanpankin tilastojen mukaan Perun köyhin kymmenys ansaitsi 1,5 % koko maan tuloista, rikkain 

kymmenys 33,4 % ja rikkain 20 % ansaitsi 49,7 %. Edelleen maailmanpankin mukaan työllisyyden ja tulojen 

nousun myötä köyhien lukumäärä on laskenut 55,6 prosentista 21,8 prosenttiin vuosien 2005 ja 2015 aikana, 

ja erittäin köyhien määrä 15,8 prosentista 4,1 prosenttiin. 

 

f) Syrjintä 

Syrjintää esiintyy Perussa eri muodoissa; se voi olla iän, etnisyyden, vammaisuuden tai sukupuolen perusteella 

tapahtuvaa. Vaikka rotuun ja etnisyyteen perustuva syrjintä on Perussa lailla kielletty, sitä esiintyy monissa 



muodoissa: yhteiskuntaluokan ja etnisyyden perusteella voidaan evätä pääsy tiettyihin oppilaitoksiin, klubeihin, 

yökerhoihin, uimarannoille ja asuinalueille, se voi olla syynä koulukiusaamiseen tai huonompaan kohteluun 

julkisen terveydenhuollon piirissä. Kansanpuolustajalle (Defensoría del Pueblo) käsiteltäväksi tulleiden 

tapausten enemmistönä on kuitenkin HIV-positiivisuuteen tai sukupuoleen liittyvät tapaukset. 

Peru on edelleen voimakkaasti luokkayhteiskunta, jossa yksilön asemaa määrittää perheen sosio-ekonominen 

asema. Kalliiden yksityiskoulujen alumnit viihtyvät omilla klubeillaan ja seuroissaan, joihin ulkopuolisten voi 

olla vaikea päästä.  

Nyky-Perussa viime vuosien talouskasvu on siivittänyt monia pois köyhyydestä, eikä etninen alkuperä ole ollut 

rikastumisen esteenä, mutta työelämässä ja yritysmaailmassa koetaan edelleen jossain määrin ihonväriin ja 

etnisiin piirteisiin perustuvaa syrjintää. Syrjintä voi ilmetä esimerkiksi työhönottotilanteissa, joissa 

alkuperäiskansoja tai afroperulaista väestöä edustavilla on valkoisia tai aasialaistaustaisia pienemmät 

mahdollisuudet tulla valituksi, tai edetä johtotehtäviin. Kauneuskirurgiaa käytetään etnisten piirteiden 

pehmentämiseen, ja monet kokevat sen auttavan työuralla etenemisessä. Toisaalta viime vuosina Perussa on 

herännyt ylpeys omista juurista ja paikalliskulttuureista: tämä näkyy muodin, gastronomian, taiteen, musiikin 

ja muotoilun saralla, sekä kotimaisten tuotteiden arvostuksen nousuna. 

g) Työturvallisuus ja -terveys 

Vuonna 2011 käyttöön otettu laki työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä (Ley 29783) velvoittaa yrityksiä 

raportoimaan tapaturmista tarkemmin. Laki on ensisijainen säätelijä työturvallisuudelle ja terveydelle ja on sen 

käyttöön otosta saakka luonut maahan ammatillisten tapaturmien ennaltaehkäisemisen kulttuuria.  Lain 

käyttöönotto on Perun työministeriön mukaan johtanut siihen, että tilastoitujen työpaikalla tapahtuneiden 

onnettomuuksien määrä on ollut nousussa – onnettomuuksien määrä ei välttämättä ole siis kasvanut, mutta 

nyt ne tilastoidaan. Perun työministeriön mukaan vuonna 2015 rekisteröitiin 20 941 työtapaturmaa, joista 

kuolemaan johtaneita oli 179.  Rekisteröimättömien onnettomuuksien lukumäärää on vaikea arvioida. 

Vuonna 2013 maahan luotiin julkisyhteisö Sunatil, joka toimii Perun työministeriön alla tehtävänään tarkistaa, 
että työpaikoilla noudatetaan työturvallisuus- ja terveysnormeja, jonka lisäksi se toimii neuvonantajan roolissa 
työturvallisuuden normien noudattamisessa. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus pitää rekisteriä 
työpaikalla tapahtuvista onnettomuuksista, turvallisuusvälineistöstä sekä tarkastuksista. 

 
Peru on ratifioinut 5 

ILO:n (International Labor Organization) työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa sopimusta 40:sta. Luku on 
hieman pienempi kuin muilla Latinalaisen-Amerikan talouksilla, joilla on tyypillisesti ratifioituneena 6–10 
sopimusta (listaus).  
 

Perussa valtion panostus työikäisen väestön yleiseen sosiaaliturvaan (pl. terveydenhuolto) on työjärjestö ILO:n 

mukaan keskituloisten valtioiden hyvää keskitasoa. Tähän luetaan työttömyysturva, äitiysedut sekä tuet 

työtapaturmien tai vammaisuuden varalle. Äitiysloma on Perussa kolmen kuukauden pituinen (120 päivää 

kaksosten äideille) 100 %:lla palkalla, minkä lisäksi imettävillä äideillä on lupa tunnin lyhyempään työpäivään. 

Joidenkin yritysten yhteiskuntavastuualueeseen kuuluu aloitteet, joilla pienten lasten äideille tarjotaan 

mahdollisuutta lyhyempään työpäivään.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102805


 
h) Maankäyttö  

Maankäyttöoikeuksiin liittyvät kiistat ovat yleisiä, sillä maanomistuskuvioissa esiintyy usein epäselvyyksiä 

erityisesti maankäytön tilastoinnin ja rekisteröinnin suhteen.  

Vuonna 2011 Perun hallitus hyväksyi Ley de la Consulta Previa -lain, jonka mukaan paikallisyhteisöjä on 
kuultava ennen projekteja, jotka voisivat vaikuttaa heidän maa-alueisiinsa. Tilanne on kuitenkin 
monimutkainen, sillä esimerkiksi mineraalivarat kuuluvat Perun valtiolle, mutta valtio on antanut monia 
myönnytyksiä mineraalivaroihin suurille ulkomaalaisille kaivosyrityksille. Metsien osalta tilanne on 
samankaltainen, sillä Perun valtio on tehnyt myönnytyksiä alueille jotka ovat olleet alkuperäisväestön 
asuttamia, mutta joissa väestöllä ei ole ollut omistusoikeutta maahan.  
 
Vaikka Perun oikeuslaitos tunnustaa alkuperäiskansojen ja maalaisyhteisöjen oikeudet niin kiistojen 

ratkaisujen menetelmiä ei yleisesti ole hyvin saatavilla edellä mainituille yhteisöille.  Tästä syystä Perun valtio 

on ryhtynyt tekemään Etelä-Amerikan suurimpia maan omistusoikeuden ohjelmia, jotka ovat juuri kohdistettu 

parantamaan maanviljelijöiden ja alkuperäisväestöjen muodollisia maan omistusoikeuksia. Näissä ohjelmissa 

on muun muassa tehty yhteistyötä Latinalaisen-Amerikan kehityspankin kanssa. 

Harvardin yliopiston Kennedy Schoolin tuottaman tutkimuksen (2012) mukaan Perun kaivossektorilla vallitsee 

vahva konsensus hyvien yhteisösuhteiden tärkeydestä. Takavuosien konflikteista on haluttu ottaa opiksi, ja on 

omaksuttu erilaisia mekanismeja, joiden avulla konflikteja voi välttää. Yritysten käytännön toimissa konfliktien 

vähentämiseksi on kuitenkin eroja. Hyvänä käytäntönä tutkimus mainitsee ns. yhteisösuhteiden (Community 

Relations) osaston, jonka merkitys yrityksessä on suuri yhteisösuhteiden hallinnassa. Tällä osastolla voi olla 

kahdensuuntainen rooli: toisaalta toimia sillanrakentajana paikallisyhteisöön, toisaalta taas vakuuttaa 

yrityksen sisällä johtotason ja teknisen tason henkilökunta onnistuneiden yhteisösuhteiden tärkeydestä.  

i) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet  

Suurimpia ympäristöongelmia Perussa ovat metsien hävittäminen, maaperän eroosio, vesistöjen saastuminen, 

ikijäiden häviäminen, jokien kuivuminen ja näiden vaikutus ekosysteemiin (kts. kohta 6). YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa Perun ympäristönsuojelun päätavoitteeksi on nostettu metsien suojelu.  Melusaaste 

taas on kasvava ongelma etenkin Limassa.  

Ponnistelut ympäristökysymysten huomioimiseen erityisesti teollisuudessa ovat Perussa melko uusi ilmiö. 

Ollanta Humalan hallituksen (2011–2016) aikana talouskasvun ja ulkomaalaisten investointien houkuttelu 

kaivos- ja energiasektoreille herätti kritiikkiä ympäristöaktivistien taholta, sillä ympäristösääntelyä kevennettiin 

prosesseja nopeuttamalla ja sakkoja huojentamalla.  

Positiivista kehitystä on myös tapahtunut, sillä Peruun luotiin ympäristöministeriö vuonna 2008, vuonna 2014 

Peru isännöi YK:n vuosittaista ilmastonmuutoskonferenssia, COP 20. Lisäksi Perun tunnettu ruokakulttuuri on 

saanut lisänostetta luomuviljelyn ja luomutuotteiden kulutuksen kasvusta – luomutuotteiden kysyntä on viime 

10 vuoden aikana noussut 70 prosenttia.  

Viime vuosina erityisesti laiton kaivosteollisuus- ja öljyteollisuus on aiheuttanut ympäristötuhoja. Madre de 

Diosin osavaltioon kaakkoisessa Perussa julistettiin 11 piirikunnalle hätätila elohopean laittomasta louhinnasta 

johtuvien saasteiden vuoksi. Vuoden 2016 helmikuussa valtionyhtiö PetroPerun öljyputket vuotivat 3000 

tynnyriä raakaöljyä maastoon Kaakkois-Perun Amazonian sademetsässä. Porvoolainen öljyntorjunta-yritys 

Lamor palkattiin puhdistamaan alue. 

 

 



j) Turvahenkilöstön käyttö 

Yritysten turvahenkilöstön käyttö Perussa on erittäin yleistä. The World Bank Groupin vuoden 2010 

yrityskyselyn yli tuhannesta haastatellusta yrityksestä 77,6 prosenttia oli palkannut ulkopuolista turvapalvelua. 

Näillä yrityksillä turvapalvelujen osto aiheutti keskimäärin 1,9 prosentin kustannuksen vuosittaisesta 

liikevaihdosta. Perussa on kuitenkin suhteellisesti kaksi kertaa enemmän poliiseja verrattuna yksityisiin 

vartijoihin ja tässä suhteessa se poikkeaa monista muista Etelä-Amerikan maista kuten Argentiinasta, 

Brasiliasta ja Kolumbiasta, joissa suhteessa yksityisten vartijoiden lukumäärä on suurempi.  Suuryrityksillä on 

ollut myös tapana käyttää valtiollisia poliisivoimia omina turvajoukkoinaan neuvotteluissa paikallisyhteisöjen 

kanssa tilanteissa, jossa on ollut olemassa yhteenoton riski. Tämä ei ole kuitenkaan mitenkään laillinen 

käytäntö eikä se yleisesti saa hyväksyntää kansalaisyhteiskunnalta.  

Väkivaltarikosten määrä on maassa suhteellisesti pienempi kuin muissa Etelä-Amerikan merkittävissä 

talouksissa kuten esimerkiksi Meksikossa, Brasiliassa ja Kolumbiassa. Julkinen poliisivalvonta ja eri alueiden 

turvallisuus on etenkin suurkaupungeissa erittäin alueriippuvaista. On huomioitava, että Liman tärkeimmät 

businessalueet kuten San Isidro ja Miraflores nauttivat melko hyvästä julkisesta poliisikapasiteetista ja 

valvonnasta verrattuna esikaupunkialueisiin. Rikollisuus on myös monin paikoin keskittynyttä. Esimerkiksi 

Liman ulkopuolella Callaon läänissä, jossa sijaitsee Perun suurin satama-alue, toimii useita rikollisjoukkoja, 

jonka vuoksi poliisivoimia kyseisellä alueella on ajoittain keskitetty alueelle. Kyberturvallisuus on verraten uusi 

ilmiö Perussa ja toimet sen edistämiseksi eivät ole vielä saavuttaneet länsimaisia tasoja.  

2) Kansalaisjärjestöt ja yhteiskuntavastuu  

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

Perussa järjestöillä on järjestäytymisen vapaus. CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú 

Afectadas por la Minería) on aktiivinen järjestö, joka kokoaa yhteen kaivosten läheisyydessä olevia yhteisöjä. 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) on yksi merkittävimmistä ammattiyhdistysten 

keskusjärjestöistä.  

Kansalainvälistä yhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen on rekistöidyttävä APCI:n (Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional) jäseniksi.  

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

Vuonna 1994 perustettu yritysverkosto (asociacion empresarial) Perú 2021 on World Business Council for 

Sustainable Development -verkoston yhteistyökumppani, Red Forum Empresa -verkoston perustajajäsen, joka 

osallistuu myös Global Repoting Organization (GRI) toimintaan. Sen internetportaali kokoaa tietoa 

yhteiskuntavastuusta: www.peru2021.org.  Perú 2021 myös palkitsee hyvin yhteiskuntavastuutaan hoitavia 

yrityksiä Distintivo ESR® palkinnolla. 

 YK:n Global Compact edustaa Perussa Red Local del Pacto -verkoston sihteeristöä, ja tarjoaa yrityksille 

maakohtaista tietoa YK:n kestävän kehityksen hankkeista. 

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

Ei tiedossa. 

 

 

http://www.peru2021.org/
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/peru


5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on? 

Raportointi on vähitellen yleistymässä, mutta siihen ei ole lakisääteistä velvoitetta. Perú 2021 -portaali 

julkaisee sivustollaan yritysten raportteja. Vuonna 2015 152 yritystä oli rekisteröitynyt portaalin käyttäjäksi. 

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

Suomalaisyritysten osaaminen erityisesti metsäsektorilla ja puhtaan teknologian alalla tunnetaan hyvin 

Perussa. Yrityksistä Lamor on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta hoitaessaan öljyvuotojen puhdistustöitä 

sademetsäalueella. Perun kaivosteollisuus kaipaa ympäristöystävällisiä ja ekotehokkaita ratkaisuja, joita 

suomalaisyritykset pystyvät tarjoamaan. Suomalaisyritykset voisivat myös tarjota koulutusta kokonaisvaltaisen 

eettisen ja kestävän liiketoiminnan saralla. 
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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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