
 
 

 

CSR-taustamuistio/Kolumbiai
        25/5/2016/ASA-30/Ville Suovaniemi 

Tässä taustamuistiossa on tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta Kolumbiassa ja siitä, mitä Kolumbiassa 
toimivien tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon 
yhteiskuntavastuuseen liittyen. 

Kolumbiassa lainsäädäntö, joka käsittelee järjestäytymisvapautta, korruptiota, lapsi- ja 
pakkotyötä, palkkausta, työaikaa, syrjintää, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä 
ympäristösuojelua on pääasiassa hyvällä tai ainakin kohtalaisella tasolla. Ongelmana on 
tyypillisesti lainsäädännön puutteellinen toimeenpano. 

Lainsäädännön toimeenpanoa vaikeuttavat Kolumbiassa vuosikymmeniä jatkunut aseellinen 
konflikti, korruptio sekä puutteelliset resurssit. Korruptio, lahjonta ja kiristys ovat laajoja 
ongelmia läpi yhteiskunnan, minkä lisäksi Kolumbiassa tehdään maailmassa eniten ay-
aktiivien murhia ja Kolumbian ihmisoikeuspuolustajien murhatilastot ovat myös maailman 
korkeimpien joukossa. Suuri osa näistä rikoksista jää rankaisematta. Varsinkin syrjäisillä 
alueilla toimivat yritykset käyttävät käytännössä aina omaa turvahenkilöstöä. 

Maanomistus on keskittynyt entisestään konfliktin aikana ja Kolumbian 
maanomistusrekistereissä on paljon ristiriitaisuuksia ja puutteita. Paikallisten asukkaiden, ml. 
afrokolumbialaisten ja alkuperäisasukkaiden tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta 
edellytetään heidän maitaan koskevissa hankkeissa, mutta käytännössä konsultaatioiden 
toteutus on usein riidanalaista, mikä on syytä huomioida etenkin metsä- ja 
kaivannaissektoreilla sekä infrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa.  

Kolumbiassa varsinkin pienemmät paikalliset yritykset usein jättävät huomiotta 
lainsäädännön edellyttämät ympäristönormit. Ympäristöä uhkaavat myös laittomat 
kultakaivokset, -hakkuut sekä -viljelmät. Osa Kolumbian alueista tullaan mahdollisesti vuoden 
2016 aikana luokittelemaan korkean riskin alueiksi EU:n konfliktimineraalien 
valvontajärjestelmässä.  

Työntekijöiden työolosuhteet ovat Kolumbiassa usein lainsäädäntöä heikommat johtuen 
kollektiivisten sopimusten kiertämisestä ja suuresta epävirallisesta sektorista, joka työllistää 
yli puolet Kolumbian työväestöstä. Pakko- ja lapsityövoimaa käytetään varsinkin 
kaivannaissektorilla, maataloudessa sekä kotiapulaisina. 

Kolumbiassa yritysten yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt merkittävästi viime 
vuosina. Kolumbia on yksi harvoista valtioista, joka on julkaissut kansallisen toimeenpano-
ohjelman YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista. 

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 

 

Kolumbiassa järjestäytymisvapaus on määritelty laissa. Vuoden 1991 perustuslaki takaa ammattiyhdistyksille 

vapaan järjestäytymis- ja lakko-oikeuden. Maa on myös ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro 87 koskien 

ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua.  



 
 

 

 

Käytännössä ammattiyhdistysten vapautta on rajoitettu monella tasolla. Latinalaisen Amerikan ainoana maana 

Kolumbiassa hallitus voi hajottaa ammattiyhdistyksen. Ammattiyhdistysten rekisteröinti on periaatteessa 

muodollisuus, mutta käytännössä sitä on käytetty työväestöä edustavien yhdistysten toiminnan estämiseksi. 

2000-luvun trendinä kasvussa ovat olleet kollektiiviset työsopimukset ohittavat käytännöt, kuten 

työpaikkakohtaiset työsopimukset tai työn alihankinta. Kolumbiassa on myös "valeammattiliittoja" (esim 

Cooperativa de Trabajo Asociado, eli CTA:t), jotka työntekijän etujen valvomisen sijaan välittävät työnantajille 

mahdollisimman halpaa työvoimaa. CTA:iden ja muiden vastaavien järjestelyjen työsuojelulain kierto kiellettiin 

vuosien 2011 ja 2013 lakiuudistuksissa, minkä myötä laittomien CTA:iden määrä on laskenut merkittävästi, 

mutta samalla monet työnantajat ovat siirtyneet muihin laittomiin sopimuksen muotoihin työvoiman 

alihankinnassa. Kolumbian ay -liikkeen mielestä ”yhteiskunnalle välttämättömien palvelujen suojaaminen” -

käsitettä käytetään liian laajasti lakko-oikeuden rajoittamiseen.1 

 

2000-luvulla Kolumbian työntekijöitä edustavat yhdistykset ovatkin hajaantuneet pieniksi organisaatioiksi ja 

niiden jäsenmäärät ovat laskeneet. Kolumbian ay -liikkeen sisäiset erimielisyydet vaikeuttavat joskus 

kanssakäymistä heidän kanssaan. Ammattiyhdistykset edustavat nykyään Kolumbiassa vain noin 5 % 

työväestöstä. Suurin yhdistyksistä on opettajien FECODE, minkä lisäksi pienellä öljyalan USO:lla on kokoaan 

suurempi painoarvo öljysektorin suuren taloudellisen merkityksen vuoksi.2 

 

Vakavimmin järjestäytymisvapautta uhkaavat ay-aktiivien murhat ja heihin kohdistuvat uhkaukset, joita 

Kolumbiassa tehdään eniten maailmassa. Myös ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuva uhkailu, väkivalta ja 

murhat ovat maailmassa huippuluokkaa. Viimeisen viiden vuoden aikana on tapettu yli 500 ay-aktiivia ja 

ihmisoikeuspuolustajaa 26 (32:sta) läänissä, ja vuoden 2012 rauhanprosessin alkamisen jälkeenkin murhia on 

tapahtunut yli 300. Valtaosa murhista ja uhkauksista on selvittämättä ja rankaisemattomuus on näissä 

rikoksissa yli 90 %. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on vuosiraporteissaan tuonut esiin huolen poliittisista 

murhista ja vaatinut valtiota tutkimaan tapauksia tehokkaasti ja puolueettomasti.3 

 

b) Korruptio, lahjonta ja kiristys 

 

Korruptio on Kolumbiassa laajalle levinnyt ongelma, vaikka maan korruption vastainen lainsäädäntö onkin 

varsin kattava. Lisäksi yrityksiin kohdistuva kiristys on yleistä Kolumbiassa. Järjestäytynyt rikollisuus, ja 

maaseudulla sissijärjestöt, vaativat yrityksiltä suojelurahoja (esp. "vacuna").4 Vuonna 2011 Santosin hallinto 

uudisti korruption vastaisen lainsäädännön, jonka puitteissa myös perustettiin useita korruptiota vastustavia 

elimiä.5  
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Hyvistä aikeista huolimatta korruptio ei ole vähentynyt. Vuonna 2015 Transparency International sijoitti 

Kolumbian 168 maata käsittävässä korruptiotilastossaan sijalle 83, ja Latinalaisessa Amerikassa 24 maasta 

Kolumbia sijoittui kymmenenneksi. Sijoitus ei ole muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Sen sijaan 

Amerikan barometri -mielipidetutkimuksen mukaan kansalaisten käsitys korruption tasosta on kasvanut 

vuodesta 2009 lähtien, ja vuonna 2015 kolumbialaisista 79,6 % piti korruptiota erittäin yleisenä. Barometrissa 

huonommin sijoittui Latinalaisen Amerikan maista ainoastaan Venezuela. Mielipidetutkimuksessa ilmennyt 

korkeampi korruption taso saattaa olla merkki viime vuosien korruption saamasta julkisuudesta ja kansalaisten 

kyllästymisestä ilmiöön.6 

 

Leimallista Kolumbiassa on korruption yleisyys korkean tason poliitikkojen ja virkamiesten parissa sekä julkisen 

ja yksityisen sektorin välillä. Viime vuosina julkisuudessa ovat olleet esimerkiksi valtion öljy-yhtiö Ecopetrolin 

urakkasopimuksissa esiintynyt korruptio, perustuslakituomioistuimen johtoon kohdistuneet lahjussyytökset 

sekä korkeimpaan poliittiseen johtoon asti ulottuvat korruptiosyytökset ja -epäilyt. Liikemaailmassa käsitys 

korruptiosta maan tapana on laaja. Vuonna 2014 tehdyssä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että 91 % yritysten 

edustajista uskoo heidän kollegoidensa tarjoavan lahjuksia ja että 58 %:ssa yrityksistä ei ole mekanismia 

lahjuksista raportoimiseksi. OECD:n vuoden 2015 raportin mukaan Kolumbian kaivannaissektori on erityisen 

altis korruptiolle puutteellisen säätelynsä, voitelurahojen maksun yleisyyden sekä paikallisten urakoitsijoiden 

valvonnan hankaluuden vuoksi. Positiivisena kehityksenä Kolumbia liittyi kaivannaissektorin rahavirtojen 

avoimuutta edistävän EITI:n jäsenkandidaatiksi vuonna 2014.7 

 

Valtaosa korruptiosta jää Kolumbiassa tuomitsematta. Oikeuslaitosta rasittaa suuri työmäärä ja resurssien 

puute, mutta myös korruptio ja väkivalta. Vuoden 2013 Global corruption barometer -kyselytutkimuksen 

mukaan 19 % oikeuslaitoksen kanssa tekemisissä olleista haastatelluista tai heidän kotitalouksistaan oli 

maksanut oikeuslaitokselle lahjuksia viimeisen vuoden aikana.8 Lisäksi Kolumbiassa korruptiota edistää valtion 

heikkous lääneissä, joissa sissi- ja rikollisjärjestöt ovat limittyneet paikallispolitiikkaan. Varsinkin paikallistasolla 

huume- ja korruptiotutkimuksissa tuomareita, syyttäjiä ja todistajia on uhkailtu ja murhattu. 

 

c) Lapsityövoima 

 

Kolumbiassa työnteon alaikäraja on 15 vuotta, ja vaarallisissa töissä 18 vuotta. Kolumbia on ratifioinut 

keskeiset YK:n ja ILO:n lapsityövoiman vastaiset sopimukset.9 Kolumbian lapsityön vastaisessa lainsäädännössä 

tapahtui merkittäviä edistysaskelia vuoden 2014 lakiuudistuksessa, jossa lasten turvaa pyrittiin parantamaan 

lainsäädännön, politiikkakoordinaation sekä useiden yhteistyöhankkeiden kautta. Edistyneen lainsäädännön 

ongelmana on sen puutteellinen toimeenpano, jota vaikeuttaa eri toimijoiden välisen yhteistyön koordinoinnin 

heikkous, puutteelliset resurssit sekä usein muuttuvasta lainsäädännöstä tiedottamisen haasteet. 

 

Kolumbiassa lapsia on töissä erityisesti maataloudessa, kaduilla epävirallisissa ammateissa, laittomissa 

kaivoksissa sekä pahimmillaan lapsisotilaina ja seksityöläisinä. Lisäksi laittomat aseelliset ryhmittymät ovat 

rekrytoineet lapsia ja nuoria tiedustelutöihin, palkkamurhaajiksi tai ilmiantajiksi. USA:n työministeriön mukaan 

                                                      
6
 http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia-Informe-Especial-2015-070915-W.pdf 

7
 https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Colombia-Phase-2-Report-ENG.pdf s.10-11; https://eiti.org/colombia 

8
 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=colombia 

9
 YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä ILO:n sopimukset nro 138 työhön pääsemiseksi vaadittavasta vähimmäisiästä ja 

sopimus nro 182 lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä. 
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tuotteet, joiden valmistamisessa käytetään Kolumbiassa lapsityötä, ovat hiili, jalokivet, kahvi, kokalehdet, 

kulta, pornografia, savitiilet ja sokeriruoko.10 Vuonna 2015 julkaistun kansallisen kotitalouskyselyn mukaan 

vuonna 2014 lapsista 9,3 % oli töissä, mikä oli pieni parannus verrattuna edellisvuoden 9,7 %:iin. Luku ei 

kuitenkaan kata vaikeimmin tavoitettavia epävirallisella tai laittomalla sektorilla työskenteleviä lapsia. 

Haavoittuvimmassa asemassa ovat alkuperäiskansa- sekä afrokolumbialaislapset, jotka muuttaessaan 

maaseudulta kaupunkeihin päätyvät pääasiassa epäviralliselle sektorille esimerkiksi katukauppiaiksi, tai 

seksityöhön.11 

  

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Kolumbia on sekä ihmiskaupan lähde että kohde. Global Slavery Indexin mukaan vuonna 2014 Kolumbiassa eli 

modernissa orjuudessa 105 400 henkilöä, joka on noin 0,22 % kokonaisväestöstä.12 Korkean riskin ryhmiä ovat 

afrokolumbialaiset, alkuperäiskansat, epävirallisella sektorilla työskentelevät, vammaiset henkilöt ja 

konfliktialueiden asukkaat. Monet edellisistä ovat maan sisäisiä pakolaisia, joita Kolumbiassa vuosikymmenien 

konfliktin seurauksena on Syyrian jälkeen eniten maailmassa. Erityisesti järjestäytynyt rikollisuus pakottaa 

heikossa asemassa olevia prostituutioon ja muuhun rikolliseen toimintaan.  

 

Epäinhimillisissä oloissa työskennellään myös laittomissa kultakaivoksissa, jotka Human Rights First -järjestön 

mukaan tuottavat 80 % maan kullasta luoden vuosittain 2,5 mrd USD voitot, mikä ylittää reilusti 

kokaiinikaupasta saatavat tulot.13 Osa Kolumbian alueista tullaan mahdollisesti luokittelemaan korkean riskin 

alueiksi EU:n konfliktimineraalien valvontajärjestelmässä, joka on todennäköisesti tulossa voimaan vuoden 

2016 aikana.14  Kolumbiassa pakkotyövoimaa käytetään laittomien kaivosten ohella maataloudessa sekä 

kotiapulaisina. Lisäksi kolumbialaisia naisia, miehiä, lapsia ja transsukupuolisia on seksityöläisinä sekä maan 

sisällä että muissa maissa. Lapsiprostituutiota on erityisesti alueilla, joilla on turismia tai suuria 

kaivosprojekteja.15 

 

USA:n ulkoministeriön vuoden 2015 Trafficking in Persons -raportin mukaan Kolumbia ei täysin täytä 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan minimivaatimuksia, mutta maa on viime vuosina tehnyt parannuksia. 

Myönteisenä kehityksenä seksikauppatapausten tutkinta on lisääntynyt, ja hallitus on toteuttanut 

tietoisuuskampanjoita sekä tarjonnut lyhytaikaista apua ihmiskaupan uhreille. Sen sijaan lisääntyneet 

poliisitutkinnat eivät ole johtaneet kasvaneisiin oikeuskäsittelyihin tai tuomioihin ihmiskaupasta, eikä edistystä 

ole tapahtunut heikoimmassa asemassa olevien väestönosien uhrien tunnistamisessa. Monet 

ihmiskauppatapaukset tuomitaankin muina rikoksina. Ongelmia on myös uhreille pidempiaikaisen avun 

tarjoamisessa. Kolumbian ihmiskaupan vastaista lainsäädäntöä on kritisoitu siitä, että päästäkseen 

pidempiaikaisen avun piiriin ihmiskaupan uhrien täytyy jättää virallinen valitus ihmiskauppiasta vastaan viiden 

päivän sisällä välittömän avun saamisesta. Tämä on sekä nostanut kynnystä ilmoittaa tapauksista että 
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 http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/ 
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 http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/colombia 
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 http://www.globalslaveryindex.org/country/colombia/ 
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 http://www.humanrightsfirst.org/blog/forced-labor-and-blood-gold-colombia 
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 http://hrbdf.org/dilemmas/conflict-minerals/?h=Colombia#.VyC0cvl9670 
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 http://www.state.gov/documents/organization/243558.pdf; http://www.wfp.org/countries/colombia 
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http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/colombia
http://www.globalslaveryindex.org/country/colombia/
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vähentänyt uhrien pääsyä apuohjelmiin. Lopulta lainsäädännön toimeenpanoa on estänyt resurssien vähäisyys 

varsinkin läänien hallinnon tasolla sekä eri viranomaisten välisen koordinaation puutteellisuus.16 

 

e) Palkkaus ja työaika 

 

Kolumbiassa minimipalkka määritellään joka vuosi kollektiivisissa neuvotteluissa. Vuodelle 2016 

minimikuukausipalkkaa korotettiin 7 % 689 454 COP:iin (27.4.16 kurssilla vähän yli 200 €). Korotus oli lähellä 

työnantajapuolen toiveita (6,8 %), mutta huomattavasti alle työntekijäjärjestöjen vaatimusten (10 – 12 %), ja 

vain hieman yli inflaation (vuoden 2015 lopussa 6,7 %). Minimipalkan perusteella lasketaan useat julkisen 

sektorin palkat, sekä palvelumaksujen ja sakkojen suuruudet. Monissa suurissa kaupungeissa työnantajat 

maksavat alle kaksi minimipalkkaa ansaitseville työntekijöilleen julkisen liikenteen stipendin. Kolumbian työlain 

sekä Kolumbian allekirjoittaman ILO:n työaikaa säätelevän sopimuksen nro 1 mukaan työn määrä ei saa ylittää 

päivässä kahdeksaa tuntia ja viikossa 48 tuntia.17 

 

Epävirallisen sektorin työllistäessä yli puolet maan työntekijöistä ja monien yritysten kiertäessä keskitettyjä 

sopimuksia virallisten säädösten toteutuminen käytännössä on puutteellista. Kolumbian työministeriön 

mukaan noin 30 % työntekijöistä työajat ylittävät säännönmukaisesti 48 tuntia viikossa, ja lähes puolet 

Kolumbian 25 miljoonasta työntekijästä ansaitsee alle minimipalkan.18 Minimipalkan saa noin 1,5 miljoonaa 

työntekijää. 

 

Kolumbian tuloerot ovat maailmassa 10. korkeimmat, ja talouskasvusta huolimatta ne ovat pienentyneet 

2000-luvun aikana vähemmän kuin Latinalaisessa Amerikassa keskimäärin. Tuloerojen suuruutta mittaava 

GINI-kerroin Kolumbialla on 53,5, jonka Latinalaisessa Amerikassa ylittää vain Honduras.19 Maailmanpankin 

tilastojen mukaan vuonna 2013 Kolumbian rikkain kymmenys väestöstä ansaitsi 41,9 % koko maan tuloista, 

siinä missä köyhimmän kymmenyksen osuus oli 1,1 %. Sen sijaan IMF:n mukaan onnistuneen 

makrotalouspolitiikan sekä hyvin suunnattujen sosiaaliohjelmien ansiosta vuosien 2002 ja 2015 välillä 

suhteellinen köyhyys on lähes puolittunut 49,7 %:sta 27.8 %:iin.20 

 

f) Syrjintä 

 

Kolumbian perustuslaki kieltää kaiken syrjimisen sukupuolen, seksuaalisen suuntauksen, etnisen taustan, 

syntyperän, kielen, uskonnon tai mielipiteiden perusteella. YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea totesi vuoden 

2015 raportissaan että vaikka Kolumbian syrjinnän vastainen lainsäädäntö on riittävä, sen toimeenpano on 

puutteellista. 21  Syrjinnän kohteena ovat afrokolumbialaiset, alkuperäiskansat, naiset, seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöt, vammaiset henkilöt ja ihmisoikeuspuolustajat. 
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Alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten asuttamilla alueilla julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon ja 

koulutuksen saatavuus ja laatu ovat muuta maata heikompaa. Alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten on 

muuta väestöä vaikeampi saada töitä, minkä lisäksi he kohtaavat työmarkkinoilla työehtoihin liittyvää 

syrjintää.22 Verrattuna muuhun väestöön alkuperäiskansat ja afrokolumbialaiset ovat joutuneet useammin 

väkivallan kohteiksi sekä maan sisäisiksi pakolaisiksi usein muuta maata resurssirikkaammilta mailtaan, joille 

pyrkivät sekä aseelliset ryhmittymät että teollisuus.23 Alkuperäiskansoilla ja afrokolumbialaisilla on oikeus 

tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen heidän alueitaan koskevissa hankkeissa, ja sen sivuuttaminen on 

syrjintäkysymys. 

 

Kolumbiassa naisten työelämään liittyvät oikeudet eivät vielä toteudu tasa-arvoisesti miesten oikeuksien 

kanssa. Naisia on Kolumbiassa miehiä vähemmän palkkatöissä, mikä vuonna 2014 julkaistun Kolumbian 

sosiaalista liikkuvuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevän tutkimuksen mukaan on seurausta 

naisten huonommista työehdoista sekä miehiä alemmasta ansiotasosta, jotka puolestaan johtuvat naisten 

syrjinnästä ja eriarvoisesta asemasta yhteiskunnassa. Naiset vastaavat pitkälti kodissa tehtävästä työstä ja ns. 

”hoivatyöstä”, mikä vaikeuttaa heidän työllistymistään. Naisten osallistuminen politiikkaan ja 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on kasvanut, mutta kuten työelämässä, ovat korkeimmat asemat usein 

naisten ulottumattomissa. Kolumbian lainsäädännön mukaan julkisissa yhteisöissä naisia pitää olla vähintään 

30 %, mutta tämä ei käytännössä toteudu.24 

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat usein syrjintää niin yhteiskunnassa yleensä kuin myös 

työpaikalla. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat transsukupuoliset, jotka kohtaamastaan syrjinnästä 

johtuen eivät pysty nauttimaan yhdenvertaisesti taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksistaan kuten esim. 

oikeudesta työhön ja julkisiin palveluihin (esim. opetus ja terveydenhuolto). Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöt kohtaavat myös muuta väestöä enemmän poliisiväkivaltaa.25 Kolumbia on ratifioinut 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, mutta sen täysimääräinen täytäntöönpano 

edellyttää edelleen toimenpiteitä.  Vammaiset henkilöt, jotka saavuttaakseen valtaväestöön verrannollisen 

elintason tarvitsevat enemmän tuloja, kuuluvat pääasiassa Kolumbian köyhimpiin väestönosiin. 

 

Syrjintä on sekä köyhyyden syy että seuraus. Alkuperäiskansojen, afrokolumbialaisten, vammaisten 

henkilöiden sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteinen ongelma on tilastollinen näkymättömyys, 

mikä vaikeuttaa tukipolitiikan kohdentamista. Kolumbian viimeinen väestönlaskenta on tehty vuonna 2005. 

Muussa tutkimuksessa ja kansalaisjärjestöjen arvioissa afrokolumbialaisten sekä alkuperäiskansojen määrä 

ylittää väestönlaskennan luvut. Lisäksi vuoden 2005 väestönlaskennassa ei laskettu ollenkaan vammaisia 

henkilöitä tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.26 
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g) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Kolumbian työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja institutionaaliset rakenteet ovat laajat. Kolumbia on 

ratifioinut seitsemän kahdeksasta ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista sopimuksista.27 Laki velvoittaa 

työnantajan kirjaamaan työntekijänsä sosiaaliturvajärjestelmään. Sekä työnantaja että työntekijä maksavat 

eläke- ja terveydenhuoltomaksuja, minkä lisäksi työnantajan vastuulla on työtapaturmamaksu.28 Vuoden 2013 

työturvallisuuslain uudistuksessa lain piiriin on pyritty saamaan ulkoistettu työvoima sekä alle kuukauden 

mittaiset työsuhteet, jotka aiemmin ovat pääasiassa jääneet työsuojelun ulkopuolelle.29 Tämä on kuitenkin 

edennyt hitaasti. Lisäksi yli puolet työvoimasta on työllistynyt epäviralliselle sektorille. Työoikeuksia valvovan 

kansalaisjärjestö ENS:n mukaan Kolumbiassa epävirallisen sektorin työntekijöistä 88 % ei ole sosiaaliturvan 

piirissä.30 

 

Kolumbiassa on työturvallisuus- ja työterveyskomiteoita kansallisella tasolla, sektoreittain sekä paikallisella 

tasolla. Komitea tulee olla jokaisella yrityksellä, joka työllistää vähintään 10 työntekijää. Työturvallisuutta 

valvovat työministeriön alaiset tarkastajat, joiden määrää on lisätty osana Santosin hallinnon 

uudistusohjelmaa vuosien 2011 ja 2015 välillä yli kaksinkertaiseksi.31 Rikkeiden tutkimukset ja niistä annetut 

sakot ovat lisääntyneet, mutta ongelmana on ollut USA:n työministeriön mukaan sakkomaksujen keräämisen 

vähäisyys. Esimerkiksi laittomasta työvoiman alihankinnasta määrätyistä sakoista vuodesta 2011 alkaen oli 

vuonna 2015 maksettu vain 5 %. 

 

Vuonna 2014 Kolumbiassa rekisteröitiin 688 942 työtapaturmaa, 9710 työperäistä sairautta ja 569 kuolemaa. 

Otos kattaa 595 063 yritystä ja 8 936 931 työntekijää, eli alle puolet Kolumbian työvoimasta.32 Kolumbian 

Global Compactiin kuuluvan työturvallisuus ja -terveysjärjestö CCS:n mukaan Kolumbiassa rekisteröidyt 

maailman keskiarvoa alemmat työtapaturmaluvut kertovat enemmän raportoinnin kulttuurin puutteesta kuin 

tapaturmien vähyydestä. 33  Riskialttiita sektoreita ovat rakennusala, teollisuus, kausityö, maatalous ja 

kaivosala. Rasitusvammojen sekä onnettomuuksien lisäksi työperäisiä sairauksia ovat aiheuttaneet altistumat 

elohopealle kaivoksilla sekä torjunta-aineille maataloudessa varsinkin paljon naisia työllistävällä 

kukkateollisuuden alalla.34 Kolumbian ammattiin liittyvien riskien järjestelmään kuuluvien työntekijöiden 

määrä on kasvanut vuoden 2009 6,5 miljoonasta vuoden 2014 9 miljoonaan, mutta riskialttiilla 

maataloussektorilla vain 8 % työntekijöistä kuuluu järjestelmän piiriin.35 
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h) Maankäyttö 

 

Kolumbian maanomistus on erittäin keskittynyttä. USAID:in mukaan vain 0,4 % väestöstä omistaa 62 % 

parhaasta maasta. Omistuksen keskittyminen on syventynyt vuosikymmenien konfliktin aikana, kun aseelliset 

ryhmittymät ovat uhkailemalla ja väkivallalla saaneet haltuunsa noin 6,6 miljoonaa hehtaaria, eli yli 10 % 

Kolumbian viljelykelpoisista maista. Kolumbian maa- ja kiinteistörekisterien toiminnassa on useita puutteita, ja 

maakiistat ja päällekkäiset omistusoikeudet ovat yleisiä. Kiistoja on ruokkinut se, että samalla kun Kolumbiassa 

on Syyrian jälkeen maailman toiseksi eniten sisäisiä pakolaisia (vuonna 2014 yli kuusi miljoonaa), oli vuoteen 

2007 asti voimassa laki, jonka mukaan yli viisi vuotta mailtaan poissaolevan omistusoikeus voitiin siirtää 

toiselle henkilölle.36 Santosin vuonna 2011 allekirjoittamaan konfliktin uhrien hyvityslakiin (Ley de Víctimas) 

sisältyy maanomistuksien palauttaminen vuoden 1985 jälkeen konfliktissa maansa menettäneille, mutta se 

käsittää vain 2,5 miljoonaa hehtaaria, eli alle puolet laittomasti hankituista maista. Laki on voimassa vuoteen 

2021 asti, ja sen toimeenpano on pahasti kesken. 

 

Maankäyttöön liittyviä konflikteja on myös laajentuvan teollisuuden sekä alkuperäiskansojen ja 

afrokolumbialaisten välillä. Alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten maat käsittävät lähes 30 % Kolumbian 

maa-alueista.37 Kiistoja ovat aiheuttaneet etenkin kaivannaisteollisuus, josta 30 % sijaitsee alkuperäiskansojen 

mailla ja ns. megaprojektit jotka usein liittyvät infrastruktuurin rakentamiseen.38 Kolumbian perustuslaki sekä 

kansainvälinen oikeus, keskeisimpänä Kolumbian ratifioima ILO:n sopimus nro 169, takaavat 

alkuperäiskansoille itsehallinnon ja paikallisille asukkaille, ml. alkuperäiskansat sekä afrokolumbialaiset, 

oikeuden tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen heidän maa-alueisiin vaikuttavissa hankkeissa. 

Tarkempi sääntely löytyy laista 21/1991. Laissa ei kuitenkaan määritellä miten ennakkosuostumusprosessissa 

edetään, vaan sen sijaan käytäntöjä on säädelty 1990-luvusta lähtien erilaisin asetuksin ja säädöksin. 

Kolumbian perustuslakituomioistuimella on ollut aktiivinen rooli lakien tulkinnassa alkuperäiskansojen hyväksi, 

ja säädökset ovat muuttuneet useasti 2000-luvun aikana.  

 

Alkuperäiskansat ovat usein pitäneet ennakkosuostumusprosesseja vain nimellisinä.39 Vuonna 2014 Santos 

allekirjoitti uuden ennakkosuostumussäädöksen, jota metsä- ja maaoikeuksia ajavien järjestöjen koalitio RRI 

kuvasi historiallisena edistysaskeleena alkuperäiskansojen oikeuksien suojelemiseksi. 40  YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on yhdessä alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten kattojärjestöjen kanssa 

selvittänyt tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen ihmisoikeusperustaista täytäntöönpanoa Kolumbiassa.41 

 

i) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

 

Kolumbia on mukana kaikissa keskeisissä kansainvälisissä ympäristösopimuksissa. Ympäristönsuojelu sekä 

kestävä kehitys ovat OECD:n investointikatsauksen mukaan korkealla sijalla kansallisella agendalla, mutta usein 

käytäntö ei seuraa säädöksiä.  Ympäristöön mahdollisesti vaikuttaviin yritysten tai julkisen sektorin 
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projekteihin tulee hakea ympäristölisenssi ympäristöministeriön alaiselta kansalliselta 

ympäristölisensointivirasto ANLA:lta. Lisensointiprosessi on monesti kestänyt yli 70 päivän määräajan, joissain 

tapauksissa lähes kaksi vuotta.42 Lisäksi vuoden 2011 Global Integrity -raportin mukaan lahjonta on yleistä 

lisenssin hankkimiseksi projekteille, jotka eivät täytä ympäristösäädöksiä. Vastaavasti Kolumbiassa varsinkin 

pienemmät yritykset säännönmukaisesti eivät noudata melu-, päästö- tai jätteidenkäsittelyasetuksia. 

Bertelsmann Foundationin vuoden 2012 raportti toteaa, että erityisesti kaivosten ja muun resurssi-

intensiivisen tuotannon valvonta on Kolumbiassa puutteellista.43 

 

Kolumbiassa on yksi maailman rikkaimmista ekosysteemeistä, mutta samalla luonnonvaroja käytetään 

enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.44 Suurimmat ympäristöuhat ovat metsäkato, maaperän ja veden 

saastuminen sekä ilmansaasteet. Vuosien 1990 ja 2012 välillä Kolumbian metsäpinta-ala on laskenut 56,4 

%:sta 52,5 %:iin.45 Metsäkadon syinä ovat metsän muuttaminen laitumiksi ja pelloiksi, laittomat hakkuut, -

kaivokset ja -viljelmät, sekä metsäpalot. Suurinta metsäkato on Amazoniassa, mutta myös rannikkojen metsät 

ovat haavoittuvia alueiden alhaisesta metsäpeitteestä johtuen.46 Maaperän ja veden saastumisen aiheuttavat 

maatalouden torjunta-aineet sekä teollisuuden päästöt. Ilmansaasteista vastaavat puolestaan kasvavat 

kaupungit, joissa elää noin 75 % väestöstä.  

 

YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner arvioi vuoden 2016 haastattelussa että Kolumbiassa 

ympäristönsuojelun edistymisen tärkein edellytys olisi rauhansopimuksen toteutuminen, sillä syrjäiset 

konfliktialueet ovat usein myös luonnonsuojelualueita, mikä lisää laittomien kaivosten sekä viljelmien 

aiheuttamia tuhoja.47 Toisaalta UNDP:n raportti vuodelta 2015 huomauttaa että konfliktin jatkuminen on myös 

estänyt ympäristöä rasittavan teollisuuden ja infrastruktuurin kehittymistä näillä alueilla.48 

 

j) Turvahenkilöstön käyttö 

 

Business Anti-Corruption Portalin mukaan Kolumbian konfliktialueilla kaivannaissektorilla toimivia yrityksiä on 

uhkailtu ja kiristetty, ja aseelliset ryhmät ovat terrorisoineet yritysten työntekijöitä ja sabotoineet öljyputkia. 

Varsinkin syrjäisillä alueilla toimivat yritykset käyttävät lähes aina turvahenkilöstöä.49 USA:n ulkoministeriön 

raportti vuodelta 2015 varoittaa, että yksityisten turvayritysten kautta palkattujen henkivartijoiden taustoja ei 
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välttämättä ole tarkistettu asiaankuuluvasti ja he saattavat olla alttiimpia lahjonnalle. Tästä syystä esimerkiksi 

Kolumbian hallitus on raportin mukaan siirtymässä henkivartioiden suoraan palkkaamiseen.50 

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

Kolumbiassa tehdään eniten maailmassa kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvia murhia ja uhkauksia, 
joista valtaosa on jäänyt rankaisematta. Erityisesti maaoikeuksia, luontoa ja ihmisoikeuksia puolustavat 
henkilöt ja järjestöt kohtaavat uhkailuja, häirintää ja väkivaltaa.51 

Kolumbialaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö CCONG:n vuoden 2015 raportin mukaan Kolumbian 
lainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Ongelmina ovat kuitenkin valtion 
epäluottamus järjestöjä kohtaan sekä dialogin puute järjestöjen ja valtion välillä. Kansalaisjärjestöjen toimintaa 
ei nähdä CCONG:in mukaan Kolumbiassa valtion tehtäviä täydentävänä ja valtiolta puuttuu kansalaisjärjestöjä 
tukeva politiikka. Esimerkiksi Kolumbiassa ei ole mekanismia, jolla kansalaisjärjestö voisi hakea julkista tukea, 
vaan järjestöjen ainoa keino saada valtion rahoitusta on urakkasopimusten kautta.52 

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

Kolumbiassa on toiminut vuodesta 2009 lähtien Red Pacto Global Colombia ja vuodesta 1993 lähtien Consejo 
Empresarial Colombiano Para el Desarollo Sostenible. 

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

OECD on raportoinut neljästä yksittäistapauksesta: 

1. Työlainsäädännön rikkominen, espanjalainen turvallisuussektorin monikansallinen yritys, 2013. 

2. Ammattiyhdistystoiminnan estäminen, Deutsche Post DHL, 2012. 

3. Ammattiyhdistystoiminta sekä työterveys- ja turvallisuus, SODEXO Group, 2010. 

4. Paikallisväestön häätäminen kaivosalueelta, Cerrejon -hiilikaivos, (osaomistajina Anglo American, BHP 
Billiton ja Xstrata), 2007. 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on? 

Yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt merkittävästi Kolumbiassa 2010-luvulla, ja Latinalaisessa 
Amerikassa vain Brasilia on tuottanut Kolumbiaa enemmän raportteja vuosien 1999 ja 2016 välillä. KPMG:n 
vuoden 2013 tutkimuksen otoksessa Kolumbian yrityksistä 77 % raportoi yhteiskuntavastuusta, siinä missä 
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maailman keskiarvo oli 71 %. Aktiivisin raportoijia Kolumbiassa oli vuonna 2015 YK:n kehitysohjelman mukaan 
finanssisektori, jonka yrityksistä 91 % tuotti CSR-raportteja.53 Usein raportoivat myös energiasektorin yritykset. 

Kolumbia on yksi kahdeksasta maailman maasta (ml. Suomi) ja ainoa valtio Latinalaisessa Amerikassa, joka on 
julkaissut kansallisen toimeenpano-ohjelman YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista 
periaatteista. 54  Lisäksi Kolumbialla on kansalliset ohjelmat vapaaehtoisesta kasvihuonepäästöjen 
raportoinnista sekä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta. 

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? 

Cleantechissä varsinkin jätteiden käsittelyyn ja juomaveteen liittyvät hankkeet saavat rahoitusta valtiolta, 
lääneiltä, kunnilta sekä läänien ja suurimpien kuntien kehitysyrityksiltä, joita läänitasolla kutsutaan usein 
yleisnimityksellä CAR. CAR:ien ja kunnallisten kehitysyhtiöiden ongelmana on se, että Kolumbia ei pidä niitä 
julkiseen sektoriin kuuluvina eikä sovella niihin julkisia hankintoja koskevia sopimuksia. 

Metsäsektori on mitä todennäköisimmin tulevaisuuden ala Kolumbiassa. Tällä hetkellä lainsäädäntö on 
vanhentunutta eikä investointeja juuri löydy. Toisaalta hallitus etsii kuumeisesti lisäinvestointeja maaseudulle 
jo rauhanneuvottelujen lupaustenkin täyttämiseksi. Kolumbialla on n. 200 000 km2 metsää, jota voidaan 
käyttää kaupallisesti hyödyksi. Vertailun vuoksi Uruguayn koko pinta-ala on alle 180 000 km2 ja sen 
metsäsektori tuottaa maalle yli miljardin dollarin tulot. Metsätuloja tarvitaan Kolumbiassa myös 400 000 km2 
luonnonmetsien suojeluun ja hallituksen kaavailemiin laajoihin metsänistutushankkeisiin, joissa suomalaisilla 
yrityksillä on myös hyvät mahdollisuudet menestyä. Metsäsektorilla toimijoiden on erityisesti huomioitava 
paikallisten asukkaiden, ml. afrokolumbialaisten sekä alkuperäiskansojen maaoikeudet. 

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?  

Yksityiskohtaisemmat ohjeet riippuvat toimintasektorista. 

 

                                                      
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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