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

Costa Rica on yksi Keski-Amerikan kehittyneimmistä ja vakaimmista valtioista. 
Maassa on riippumaton oikeuslaitos ja suhteellisen laaja 
järjestäytymisvapautta, lapsityövoimaa, palkkausta ja työturvallisuutta ja -
terveyttä koskeva lainsäädäntö. Lisäksi Costa Rica on edistyksellinen 
ympäristöasioissa: maa pyrkii täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2021 mennessä ja 
tuottaa jo nyt suurimman osan energiastaan uusiutuvilla energialähteillä. 

Alkuperäiskansojen ja afroperäisten kansalaisten asema on Costa Ricassa 
heikko. Alkuperäiskansoille kuuluvien maaoikeuksien kunnioittaminen on 
todellisuudessa heikkoa eikä alkuperäiskansoja ole konsultoitu asianmukaisesti 
heidän mailleen toteutettavien hankkeiden suunnittelussa.  Ihmiskauppa ja 
pakkotyö ovat ongelmia Costa Ricassa. Erityisen vakava ongelma on 
seksiturismi ja siihen liittyvä lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö. 

Taustatietoa 
 

a) Järjestäytymisvapaus 

 

Costa Rica on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhdistymisvapautta ja kollektiivista 

neuvotteluoikeutta koskevat yleissopimukset nro. 87 ja 98 sekä kolmikantaneuvotteluja koskevan 

yleissopimuksen nro. 144. Costa Rican perustuslaissa taataan järjestäytymisvapaus. Sen mukaan kaikilla on 

myös oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen. Ketään ei saa häiritä tai vainota mielipiteidensä tai laillisten 

toimiensa takia. Perustuslain mukaan sekä työnantajilla että työntekijöillä on oikeus muodostaa 

ammattiyhdistyksiä ja muilla kuin julkisten palvelujen työntekijöillä on lakko-oikeus. Ulkomaalaisten 

toimiminen ammattiyhdistysten johdossa on kuitenkin kielletty.1 

 

Ammattiyhdistykseen kuuluminen on Costa Ricassa melko yleistä julkisen sektorin työntekijöiden keskuudessa. 

Yksityisen sektorin työntekijöiden ammattiyhdistykset ovat puolestaan suhteellisen harvinaisia eikä niillä juuri 

ole poliittista vaikutusvaltaa. Yleisempi järjestäytymisen muoto yksityissektorin työntekijöiden keskuudessa 

ovat ns. solidaarisuusjärjestöt (Asociaciones Solidaristas).2 Solidaarisuusjärjestöt ovat usein työnantajien 

organisoimia, eivätkä ne lain mukaan saa edustaa työntekijöitä kollektiivisissa neuvotteluissa tai muulla tavoin 

omaksua ammattiyhdistysten roolia. Käytännössä kuitenkin niiden olemassaolo toisinaan korvaa 

ammattiyhdistykset, mikä vaikeuttaa kollektiivisen neuvotteluoikeuden toteutumista. Joissakin tapauksissa 

työnantajat vaativat työntekijöiltään jäsenyyttä solidaarisuusjärjestössä työsuhteen ehtona.3 

 

Vaikka Costa Rican laki kieltää ammattiyhdistyksiin kohdistuvan diskriminaation, ei laissa kuitenkaan ole 

säädetty tehokkaita sanktioita syrjinnälle. Keskeinen haaste kollektiiviselle neuvotteluoikeudelle on se, että 
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työnantajalla on lain mukaan mahdollisuus sivuuttaa neuvottelut ammattiyhdistysten kanssa neuvottelemalla 

muiden työntekijöiden edustajien kanssa. Ammattiyhdistysten mukaan korkein oikeus on myös tuominnut 

useita kollektiivisesti neuvoteltuja sopimuksia perustuslain vastaisiksi, kun viranomaiset tai poliittiset puolueet 

ovat valittaneet niistä.4 Ammattiyhdistysten jäseniin kohdistuu jonkin verran syrjintää ja joissain tapauksissa 

työntekijöitä on erotettu, kun nämä ovat yrittäneet järjestäytyä. Maataloussektorilla työskentelevät 

maahanmuuttajat ovat erityisen haavoittuvia työssä tapahtuvalle hyväksikäytölle. Lisäksi tuontitavaroiden 

jalostussektorilla työskentelevät, järjestäytymään pyrkineet työntekijät ovat joutuneet uhkailun kohteeksi.5 

Haasteita ammattiyhdistystoiminnan vapaudelle on ollut myös banaanien tuotannossa.6 

 

Costa Rica on saanut ILO:n sopimusten toimeenpanoa valvovalta komitealta CEACR:lta huomautuksia koskien 

sopimusten nro. 87 ja 98 toimeenpanoa. Kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä on joitakin ongelmia 

koskien mm. rajoitettua lakko-oikeutta ja ammattiyhdistysten vastaisten toimien hidasta tutkimista.7  

 

Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestö ITUC:n kansainvälisessä vertailussa Costa Rica sai luokituksen 2, mikä 

tarkoittaa, että yleistilanne kollektiivisten työoikeuksien toteutumisen suhteen on melko hyvä, mutta joitakin 

kollektiivisia työoikeuksia on loukattu toistuvasti.8 Yhdysvaltojen ulkoministeriön arvion mukaan 

järjestäytymisvapautta yleisesti kunnioitetaan Costa Ricassa.9 

 

b) Korruptio ja lahjonta 

 

Costa Ricaa pidetään yhtenä Keski-Amerikan vakaimmista ja kehittyneimmistä valtioista. Transparency 

Internationalin 168 maata käsittäneessä korruptiovertailussa Costa Rica oli koko maailman 40:nneksi vähiten 

korruptoitunut maa. Latinalaisen Amerikan maista Costa Rica on kolmanneksi vähiten korruptoitunut.10 

Korruptiota ja lahjontaa esiintyy silti: esimerkiksi maan kolmea entistä presidenttiä on 2000-luvulla syytetty 

lahjusten vastaanottamisesta ja vuoden 2015 lokakuussa tuli ilmi, että infrastruktuuriprojekteihin tarkoitettuja 

julkisia varoja oli väärinkäytetty.11 

 

Pitkä demokratian perinne heijastuu maan oikeuslaitoksen toimintaan. Costa Rican oikeuslaitosta voidaan 

pitää toimivana ja riippumattomana. World Economic Forumin julkaisemassa Global Competitiveness Indexissa 

käytetään yhtenä indikaattorina oikeuslaitoksen itsenäisyyttä (judicial independence). Vuonna 2015–2016 

Costa Rican oikeuslaitoksen itsenäisyys oli 30:nneksi vahvinta yhteensä 140 vertaillusta maasta. Latinalaisen 

Amerikan maista vain Uruguayn oikeuslaitos on vertailun mukaan itsenäisempi. Suuri osa alueen maista jäi 

vertailun häntäpäähän: kymmenestä heikoimmin pärjänneestä maasta neljä sijaitsee Latinalaisessa 

Amerikassa.12 
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6
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Demokraattinen poliittinen järjestelmä ja toimiva oikeuslaitos ovat edistäneet tehokkaasti myös 

sananvapautta. Ihmiset ovat yleisesti ottaen vapaita kritisoimaan hallitusta eikä tästä koidu seurauksia.13 Myös 

median toiminta on Costa Ricassa hyvin vapaata. Toimittajat ilman rajoja -järjestön 2016 World Press Freedom 

Indexin mukaan Costa Rican lehdistö on Latinalaisen Amerikan vapainta ja koko maailman kuudenneksi 

vapainta.14 

 

c) Lapsityövoima 

 

Costa Rica on ratifioinut ILO:n keskeiset lapsityövoimaa koskevat yleissopimukset nro. 138 ja 182. Maa on 

ratifioinut myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa kielletään lasten taloudellinen hyväksikäyttö.  

 

Costa Rican kansallisessa laissa on määritelty työskentelyn vähimmäisiäksi 15 vuotta. Laki nro. 7739 vuodelta 

1998 kieltää alle 15-vuotiailta kaiken työskentelyn, oli kyse sitten palkallisesta tai palkattomasta työstä. Lisäksi 

laissa määritellään vähintään 15-vuotiaiden nuorten työskentelyä koskevat rajoitukset, joita ovat esimerkiksi 

enintään kuuden tunnin työpäivä ja enintään 36 tunnin työviikko sekä yötyön kielto. Alle 18-vuotiailta on 

kokonaan kielletty vaarallinen työ (esim. työ kaivoksissa tai työ, jossa alaikäinen on vastuussa omasta tai 

muiden ihmisten turvallisuudesta).15 

 

Lapsityövoimaa käytetään Costa Ricassa pääasiassa epävirallisella sektorilla, erityisesti maatalous-, 

kaupallisella ja teollisuussektoreilla.16 Lapsia työskentelee lisäksi ainakin rakennusalalla, kalastuksessa sekä 

kotiapulaisina. Lapsityövoiman käyttöä esiintyy erityisesti maaseudulla – vuoden 2011 kotitalouskyselyn 

mukaan 61,4 % kaikesta maan lapsityöstä tapahtuu maaseutualueilla, joilla noin 9 % väestöstä elää 

äärimmäisessä köyhyydessä. Costa Ricassa on arvioitu olevan 34 494 iältään 5–14-vuotiasta työskentelevää 

lasta, noin 4,4 % kaikista ikäryhmän lapsista. Koulua samanikäisistä lapsista koulua käy 92,2 %. Osa 

työskentelevistä lapsista on lapsityön pahimmiksi muodoiksi määriteltävässä työssä, kuten pakkotyössä 

maataloudessa, prostituutiossa tai huumekaupassa.17 

 

Costa Rica on toiminut aktiivisesti lapsityövoiman käyttöä vastaan ja hallitus on luonut mekanismeja 

lapsityövoimaa koskevien lakien toimeenpanemiseksi. Työ- ja sosiaaliministeriön vastuulla on tutkia 

lapsityövoimaa koskevat ilmiannot ja valvoa lapsityövoimaa koskevien lakien noudattamista. Ministeriön 

alaisuudessa toimii myös erillinen lapsityövoiman vastainen toimisto. Syyttäjänviraston vastuulla on valvoa 

lapsia suojelevien rikoslakien, mukaan lukien ihmiskauppaa ja lasten kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä 

koskevien lakien, noudattamista. Lisäksi maassa on lapsityövoiman vähentämiseen suunnattuja 

toimintaohjelmia, esimerkiksi koulutusministeriön Aula Abierta -ohjelma. Ohjelmassa pyritään tukemaan 

riskiryhmiin (esim. teiniäidit, koulun keskeyttäneet) kuuluvia lapsia ja nuoria alakoulun loppuun 

suorittamisessa.18 
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Costa Rica on saanut ILO:n CEACR-komitealta joitakin huomautuksia lapsityövoiman käytöstä viime vuosina. 

Huomautukset ovat koskeneet mm. lasten kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä, työskentelyn vähimmäisiän 

noudattamatta jättämistä ja lasten työskentelyä kotiapulaisina. Lisäksi huomautukset ovat koskeneet ristiriitaa 

vanhan työlaissa olevan kohdan, joka sallii työskentelyn 12 vuotta täyttäneille, ja uudemman lain nro. 7739 

määrittelemän 15 vuoden vähimmäisiän välillä.19 

  

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Costa Rica on ihmiskaupan uhrien lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa. Naisilla ja tytöillä on suurin riski joutua 

pakotettuun seksityöhön Costa Ricassa tai muissa Keski-Amerikan maissa. Maan keski- ja pohjoisosan 

Tyynenmeren rannikkoalueilla asuvilla tytöillä ja naisilla riski on erityisen suuri. Costa Ricassa on myös 

identifioitu muista Latinalaisen Amerikan maista kotoisin olevia tyttöjä ja naisia pakotetussa seksi- tai 

kotitaloustyössä. Myös seksityötä tekevät transsukupuoliset ihmiset ovat vaarassa joutua ihmiskaupan 

uhreiksi.20 

 

Viranomaiset ovat identifioineet joitakin tapauksia, joissa rikolliset ovat käyttäneet lapsia huumeiden 

myynnissä ja kuljettamisessa. Osa näistä lapsista saattaa olla ihmiskaupan uhreja. Lisäksi Costa Ricassa on 

pakkotyössä maatalous-, kalastus-, rakennus- ja kaupallisella sektorilla huomattava määrä miehiä ja lapsia 

muista Keski-Amerikan ja Aasian maista.21 

 

Lapsiin kohdistuva seksiturismi on vakava ongelma Costa Ricassa. Vuonna 2015 kansallinen 

lastensuojeluinstituutio Patronato Nacional de la Infancia raportoi 32 lasten kaupallista seksuaalista 

hyväksikäyttöä koskevasta tapauksesta tammi- ja kesäkuun välisenä aikana.22 Suurin osa lapsia seksuaalisesti 

hyväkseen käyttävistä turisteista on yhdysvaltalaisia tai eurooppalaisia.23 Costa Rica pyrkii taistelemaan 

seksiturismia vastaan ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on säädetty ankarat rangaistukset.24 Huolimatta 

siitä, että lapsiin kohdistuva seksiturismi on Costa Ricassa suuri ongelma, ei vuonna 2015 nostettu yhtäkään 

syytettä asiasta.25 

 

Costa Rica ei täysin täytä ihmiskaupan poistamiseen tähtääviä standardeja, mutta maa on edistynyt viime 

vuosina. Hallitus julkaisee tietoa ihmiskaupan vastaisista toimistaan, mutta maa käyttää kansainvälisestä laista 

eroavaa määritelmää ihmiskaupasta, mikä tekee kansainvälisestä vertailusta haastavaa. Ongelmana on 

ihmiskaupan uhrien huono tunnistaminen ja se, että identifioiduille uhreille ei tarjota asiaankuuluvia palveluja. 

Vuonna 2015 nostettiin syytteitä epäiltyjä ihmiskauppiaita vastaan ja annettiin useita tuomioita.  Kesäkuussa 

2016 on käynnissä tutkinta, jossa valtion viranomaista syytetään ihmiskauppaan sekaantumisesta.26  
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e) Palkkaus 

 

Costa Rican perustuslain mukaan valtion tehtävä on huolehtia, että kaikilla on rehellinen ja hyödyllinen työ, 

josta saa kunnollisen korvauksen. Kaikilla työntekijöillä on oikeus minimipalkkaan. Ylityötunneista tulee 

maksaa normaalin palkan lisäksi 50 % ylimääräistä. Ilman laillista perustetta irtisanotuilla työntekijöillä on 

oikeus työnantajan maksamaan vahingonkorvaukseen silloin, kun nämä eivät kuulu työttömyysvakuutuksen 

piiriin. Työntekijöiden palkkauksessa, eduissa tai työoloissa ei saa harjoittaa syrjintää costaricalaisten ja 

ulkomaalaisten työntekijöiden välillä.27 Työntekijöillä on lisäksi oikeus vuosittain joulukuussa yhden kuukauden 

ylimääräiseen palkkaan.28 

 

Costa Ricassa minimipalkoista sovitaan hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajaosapuolten kesken suorissa 

kolmikantaneuvotteluissa. Maassa ei ole yhtä kaikkia työntekijöitä koskevaa minimipalkkaa, vaan minimipalkat 

on määritelty erikseen eri sektoreille ja tietyille ammattiryhmille (mm. kotiapulaiset, kahvinpoimijat, 

telakkatyöläiset, toimittajat). Lisäksi niille työntekijöille, joita ei koske sektori- tai ammattikohtainen 

minimipalkka, on määritelty erillinen minimikorvauksen taso.29 

 

Minimipalkan taso vaihtelee huomattavasti eri aloilla. Yksityisen sektorin minimipalkat vaihtelivat vuonna 2015 

kotiapulaisten 320 Yhdysvaltain dollarista kuukaudessa yliopistosta valmistuneiden 1150 dollariin 

kuukaudessa. Minimipalkkoja noudatetaan usein heikosti etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lisäksi 

epävirallisella sektorilla työskentelee Costa Ricassa noin 31 prosenttia koko taloudellisesti aktiivisesta 

väestöstä.30 Epävirallisissa työsuhteissa olevat ovat muita työntekijöitä heikommassa asemassa palkkauksen, 

työehtojen, työsuojelun, sosiaaliturvan ja muiden etujen suhteen. 

 

ILO:n mukaan kuukausittaiset keskitulot maassa vuonna 2013 olivat 451 554,96 colonia (noin 741 euroa). 

Naisten keskimääräiset kuukausitulot olivat 434 202,73 colonia (noin 712 euroa) ja miesten 463 051,01 colonia 

(noin 760 euroa).31 Epävirallisella sektorilla työskentelevien todellisten tulojen määrää on kuitenkin hankalaa 

arvioida. 

 

Ulkomaalaisia työntekijöitä palkatessa työnantajan on huomioitava, että työluvan saamiseksi on pystyttävä 

osoittamaan, ettei päteviä costaricalaisia työntekijöitä ole kilpailemassa samasta työpaikasta. Johtotason 

työtehtäviä ei koske tämä rajoitus.32 

 

f) Syrjintä 

 

Costa Rican perustuslain artiklan 33 mukaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia lain edessä eikä kukaan saa 

harjoittaa minkäänlaista syrjintää, joka loukkaa toisen ihmisarvoa. Costa Ricalla on lisäksi useita 
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yksityiskohtaisempia syrjinnänvastaisia lakeja, kuten laki nro. 7142 naisten yhteiskunnallisen tasa-arvon 

edistämisestä (v. 1990), laki nro. 2694 työssä tapahtuvasta syrjinnästä (v. 1960), laki nro. 4230 rotuun 

perustuvasta syrjinnästä (v. 1968) sekä laki nro. 7600 tasavertaisista mahdollisuuksista vammaisille ihmisille (v. 

1996). Maan syrjinnänvastainen lainsäädäntö on siis laaja. 

 

Costa Rican pääasiallisia ihmisoikeusongelmia ovat huonot vankilaolot, seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä sekä alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaukset. Myös ihmiskauppa 

sekä naisiin ja lapsiin kohdistuva perheväkivalta ovat ongelmia Costa Ricassa. Lisäksi afroperäiseen väestöön, 

pakolaisiin ja maahanmuuttajiin (joista suuri osa on Nicaraguasta) kohdistuu syrjintää. Vammaiset henkilöt 

kokevat syrjintää etenkin työnhaussa ja HIV-positiiviset henkilöt terveydenhuollossa. Oikeusasiamiehen 

toimisto rekisteröi 115 valitusta poliisin väärinkäytöksistä, mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta tai muusta 

ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta vuoden 2015 ensimmäisen puolen vuoden aikana.33 

 

Costa Rican talous on kasvanut tasaisesti viimeisten 25 vuoden ajan ja maan köyhyysaste on Latinalaisen 

Amerikan matalimpia.34 Costa Ricalla ei ole lainkaan armeijaa, mikä on osaltaan mahdollistanut koulutus- ja 

terveyssektoreiden korkean rahoituksen sekä parantanut palveluiden (esim. puhdas juomavesi, sähkö) 

saatavuutta monille ihmisille. Maan sosiaaliturva on moniin muihin Latinalaisen Amerikan maihin verrattuna 

suhteellisen kattava.35 Costa Rican keskiluokka on myös kasvanut vauhdilla. UNDP:n mukaan keskiluokkaan 

kuului jo 40 % costaricalaisista vuonna 2009, kun vuonna 1992 keskiluokkaan kuuluvia oli vain 19 % 

väestöstä.36 Tämä kaikki on luonut maahan paremmat edellytykset tasa-arvolle kuin monessa muussa alueen 

maassa.  

 

Talouskasvusta huolimatta yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kuitenkin kasvanut. Vuonna 2014 tuloerojen 

suuruutta mittaava Gini-kerroin oli 48,6 (asteikolla 0–100, jossa 0 kuvaa täydellistä tasa-arvoa ja 100 epätasa-

arvoa).37 Kansallisen köyhyysrajan alapuolella eli vuonna 2015 maan väestöstä 21,4 prosenttia.38 

Taloudellisissa mahdollisuuksissa ja julkisten palveluiden saatavuudessa on huomattavia alueellisia eroja. 

Maan rannikko- ja raja-alueet ovat erityisen heikossa asemassa. Näillä alueilla asuu suhteellisesti paljon 

alkuperäiskansoja, afroperäisiä kansalaisia, maahanmuuttajia ja pakolaisia.39 

 

Costa Ricassa on kahdeksaan eri alkuperäiskansaan kuuluvia asukkaita. Heistä monet asuvat jollakin 24 

alueesta, jotka on Costa Rican laissa virallisesti tunnustettu alkuperäiskansoille kuuluviksi (territorios 

indígenas).40 Alkuperäiskansoihin kuuluu maan väestöstä yhteensä noin 2,4 %.41 Alkuperäiskansat kuuluvat 
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maan köyhimpiin ja marginalisoiduimpiin ryhmiin. Maankäyttöön liittyy kiistoja suurimmalla osalla 

alkuperäiskansojen asuttamista alueista (ks. tarkemmin kohta i) maankäyttö). 

 

Pitkälti afroperäisten kansalaisten asuttamalla Atlantin rannikolla 28 prosenttia asukkaista eli köyhyydessä 

vuonna 2014. Työttömyys ja rikollisuus ovat myös alueella yleisempiä kuin muualla maassa. Atlantin rannikolla 

sijaitseva Limónin provinssi on yksi maan vähiten kehittyneistä alueista, eikä hallitus ole investoinut alueen 

infrastruktuuriin. Afroperäiseen väestöön kohdistuvaan syrjintään on pyritty puuttumaan ja vuoden 2015 

tammikuussa presidentti nimitti valtuutetun hoitamaan afroperäiseen väestöön kohdistuvia asioita.42 

 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa 145 maassa mittaavan vuoden 2015 Global Gender Gap -raportin vertailussa 

Costa Rica sijoittui sijalle 38. Latinalaisen Amerikan ja Karibian maista Costa Ricaa tasa-arvoisempia maita oli 

kuusi, esimerkiksi huomattavasti köyhempi naapurimaa Nicaragua. Costa Ricassa tyttöjen ja naisten asema 

koulutuksessa on hyvin tasa-arvoinen miesten ja poikien kanssa. Myös poliittinen tasa-arvo on parantunut 

aikaisemmasta, mutta terveyden suhteen tasa-arvotilanteessa olisi parannettavaa.43  

 

Naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti perheväkivalta, on vakava ja kasvava ongelma Costa Ricassa. 

Oikeuslaitos raportoi, että vuonna 2014 maassa kuoli 51 naista väkivallan seurauksena. Samana vuonna 

viranomaiset tutkivat 19 296:ta perheväkivaltatapausta, mutta näistä vain 861 johti syytteen nostamiseen ja 

ainoastaan 496 henkilöä tuomittiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Seksuaalinen häirintä on kielletty laissa, 

ja oikeusasiamiehen toimisto sai vuoden 2015 ensimmäisen puolen vuoden aikana 151 valitusta työpaikalla 

tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä.44 

 

g) Työaika 

 

Costa Rican perustuslain mukaan työaika on maksimissaan kahdeksan tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa. 

Yötyötä voi tehdä enintään kuusi tuntia päivässä ja 36 tuntia viikossa. Kaikilla työntekijöillä on myös oikeus 

vapaapäivään kuuden peräkkäisen työpäivän jälkeen sekä vähintään kahden viikon pituiseen palkalliseen 

vuosilomaan.45 Ylityöstä on normaalin palkan lisäksi maksettava 50 % ylimääräinen korvaus. 

 

OECD:n arvion mukaan todellinen toteutunut työaika vuositasolla oli Costa Ricassa keskimäärin 2210 tuntia 

per työntekijä vuonna 2014. Arvio sisältää säännölliset työtunnit, ylityötunnit (niin palkalliset kuin 

palkattomat) ja kattaa sekä työsuhteessa olevat että itsensä työllistäneet työntekijät. Esimerkiksi Suomessa 

vuonna 2014 toteutunut työaika oli keskimäärin 1643 tuntia työntekijää kohti.46 
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h) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Costa Rica on ratifioinut ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista 18 sopimuksesta vain neljä. 

Työtarkastuksia koskevista viidestä sopimuksesta maa on ratifioinut neljä.47 Costa Rican kansallisessa laissa 

työturvallisuutta ja -terveyttä käsitellään etenkin työlaissa (Código de Trabajo) ja vuoden 1967 

työturvallisuutta ja -terveyttä koskevissa säännöksissä. Kaikkia työntekijöitä koskevat lain mukaan samat 

säädökset.48 Costa Rican perustuslain artiklan 71 mukaan erityisesti työskentelevien naisten ja nuorten 

oikeuksia on suojeltava. 

 

Costa Rican työministeriössä on työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä kysymyksistä vastuussa oleva 

yksikkö, jossa on hallituksen, työnantajien sekä työntekijöiden edustajia. Ammattiyhdistysten mukaan 

työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää lainsäädäntöä ei valvota tehokkaasti virallisella eikä epävirallisella 

sektorilla. Huolenaihetta on erityisesti kalastajien, maataloustyöntekijöiden, pienyritysten ja vientituotteiden 

jalostussektorin työntekijöiden työolojen suhteen. Erityisesti ananaksentuotannossa ja muissakin 

maataloustöissä työntekijöiden raportoitiin työskentelevän vaarallisissa olosuhteissa ja esimerkiksi joutuvan 

käsittelemään vaarallisia kemikaaleja ilman koulutusta.49 

 

Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden koulutuksesta työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä 

asioissa. Lisäksi työnantajan tulee tarjota työntekijöille tarvittavat suojavaatteet ja -varusteet. Kaikissa 

työpaikoissa, joissa on vähintään 10 työntekijää, tulee olla työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien asioiden 

toimikunta, jonka vastuulla on määritellä työhön liittyviä riskejä ja ehdottaa ratkaisuja. Vähintään 50 henkilöä 

työllistävissä työpaikoissa tulee olla työturvallisuus ja -terveysasioita hoitava erillinen osasto. Costa Ricassa on 

työnantajan vastuulla maksaa vakuutusmaksut, jotka kattavat työaikana sattuvat työtapaturmat.50 

 

Costa Ricassa raportoitiin tammi-kesäkuussa 2015 yhteensä 58 003 työhön liittyvää tapaturmaa ja sairautta 

sekä 180 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.51 

 

Työministeriön tarkastusosasto DNI on vastuussa työtarkastusten tekemisestä. DNI:lla on kuusi aluetoimistoa, 

jolla on puolestaan useita alaosastoja.52 DNI:ssa oli vuonna 2015 yhteensä 102 tarkastajaa, jotka tutkivat 

kaikkia työhön liittyviä rikkomuksia. Tarkastajat eivät voi sakottaa tai muutoin sanktioida työnantajia, jotka 

eivät noudata työlakeja – näiden vastuulla on ainoastaan tilanteen tutkiminen ja tulosten eteenpäin 

välittäminen.53 

 

i) Maankäyttö 

 

Costa Rica on ratifioinut ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleissopimuksen nro. 169, jonka mukaan 

alkuperäiskansoille tulee taata omistusoikeus maihin, joita nämä perinteisesti ovat asuttaneet. Lisäksi Costa 

Rican laki nro. 6172 vuodelta 1977 koskee alkuperäiskansojen oikeuksia. Sen mukaan alkuperäiskansoilla on 
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omistusoikeus näiden perinteisiin maihin (reservas indígenas), jotka määritellään laissa. Alueet ovat ainoastaan 

alkuperäiskansojen jäsenille tarkoitettuja eivätkä muut voi vuokrata, myydä tai muulla tavalla ottaa haltuun 

näillä alueilla sijaitsevaa maata tai kiinteistöjä. Alueilla sijaitsevia kaupallisia yrityksiä voivat lain mukaan johtaa 

ainoastaan alkuperäiskansaan kuuluvat costaricalaiset. Ainoastaan alkuperäiskansat saavat hyödyntää näiden 

alueiden metsäresursseja.54 

 

Maankäyttökysymykset aiheuttavat ristiriitoja suurimmalla osalla 24:stä alkuperäiskansojen alueesta. Vaikka 

maa näillä alueilla kuuluu lain mukaan yksiselitteisesti alkuperäiskansoille, on 38 % maista muiden kuin 

alkuperäiskansojen hallussa.55 Alueiden tunnustamisprosessi alkoi 1930-luvulla ja vuoden 1977 laki vahvisti 

alueiden luovuttamattomuuden ja kuulumisen yksinoikeudella alkuperäiskansoille. Alueilla on kuitenkin 

pitkään asunut muitakin kuin alkuperäiskansojen jäseniä eikä Costa Rican hallitus juuri ole tehnyt konkreettisia 

toimia näiden uudelleenasuttamiseksi. Maakiistat näillä alueilla ovat johtaneet viime vuosina useisiin 

väkivaltaisiin yhteenottoihin alkuperäiskansojen ja uudisasukkaiden välillä, mukaan lukien kahden 

alkuperäiskansajohtajan murhayritykseen vuonna 2012.56 Bribri-alkuperäiskansan Salitren alueella 

väkivaltaisuudet alkuperäiskansoihin kuuluvien ja muiden asukkaiden välillä kiihtyivät uudelleen vuonna 

2015.57 Alueella on useiden vuosien ajan esiintynyt väkivaltaisia hyökkäyksiä alkuperäiskansoja kohtaan. 

Uudisasukkaat ovat polttaneet alkuperäiskansoihin kuuluvien taloja ja viljelyksiä ja pyrkineet ajamaan nämä 

pois mailtaan.58 Inter-American Commission on Human Rights on ollut tilanteesta huolissaan. Huhtikuussa 

2015 se antoi Costa Ricalle kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin alueen alkuperäiskansojen suojelemiseksi 

väkivallalta.59  

 

Ongelmana maankäyttökysymyksissä on myös se, ettei alkuperäiskansojen mailla toteutettaville erinäisille 

projekteille aina ole saatu näiden ennakkosuostumusta. Esimerkiksi Diquisin vesivoimaprojekti on saanut 

suurta kritiikkiä siitä, ettei alueella asuvia alkuperäiskansoja konsultoitu ennen projektin aloittamista.60  

 

j) Ympäristönsuojelu 

 

Costa Rica on kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen asettamisesta politiikan keskiöön. Se on 

ensimmäinen valtio maailmassa, joka on julistanut tavoitteekseen olla täysin hiilineutraali vuoteen 2021 

mennessä. Maa on onnistunut merkittävästi hidastamaan metsäkatoa ja palauttamaan metsien kasvua.61 

Costa Rican metsät peittivät vuonna 1987 enää 21 % maan pinta-alasta, mutta suojelun ja 

uudelleenmetsittämisen tukemisen myötä vuonna 2005 jo 52 % pinta-alasta. Yli 30 % Costa Rican maa-

alueesta on suojeltua aluetta.62  
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Costa Rica on myös biodiversiteetiltään hyvin rikas. Vaikka maan pinta-ala kattaa vain 0,03 % maailman maa-

alueesta, löytyy sen alueelta jopa 4,8 % kaikista tähän mennessä identifioiduista kasvi- ja eläinlajeista.63 Maa 

on saanut kansainvälistä tunnustusta biodiversiteetin suojelusta ja esimerkiksi vuonna 2010 se sai Future 

Policy -palkinnon onnistuneen suojelupolitiikkansa ansiosta.64 

 

YK:n kehitysohjelma UNDP:n arvion mukaan Costa Rican ympäristöasioiden hoito on kuitenkin ristiriitaista 

eivätkä maankäyttö ja luonnonvarojen kulutus ole maassa kestävällä pohjalla. Erilaisten hankkeiden ja 

investointien vaikutuksia ympäristöön ei aina huomioida eikä asianmukaisia ympäristövaikutustutkimuksia ole 

aina toteutettu ennen mittavienkaan hankkeiden aloittamista. Costa Rica ei myöskään ole vielä onnistunut 

merkittävällä tavalla kehittämään puhtaita teknologioita tai vihreää tuotantoa.65 Monet lajit ovat vaarassa 

kuolla sukupuuttoon. Vesivarojen kestävä käyttö ja puhtaan veden takaaminen kaikille asukkaille on haaste.66 

 

Maailman suurimman ympäristöjärjestön IUCN:n vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan Keski-Amerikan 

parhaiten säilyneet luonnonvarat sijaitsevat alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla. Tutkimuksen tekijöiden 

mukaan alueen valtioiden tulisi paremmin hyödyntää alkuperäiskansojen perinteistä osaamista ja antaa näille 

suurempi rooli luonnonvarojen suojelussa.67  

 

k) Turvallisuus 

 

Costa Rica tunnetaan suhteellisen turvallisena maana, ja sen poliittinen tilanne on vakaa. Turvallisuustilanne 

on kuitenkin jonkin verran heikentynyt viime aikoina lisääntyneen huumerikollisuuden myötä. Yleistä 

varovaisuutta on hyvä noudattaa. 

Kansalaisjärjestöt 

Yhdysvaltojen ulkoministeriön arvion mukaan sekä kansalliset että ulkomaalaiset ihmisoikeusjärjestöt pystyvät 

toimimaan Costa Ricassa vapaasti, ilman hallituksen asettamia rajoituksia. Valtion viranomaiset olivat arvion 

mukaan usein yhteistyöhaluisia ja vastaanottavaisia ihmisoikeusjärjestöjen näkemyksille. Oikeusasiamiehen 

toimisto on koonnut kesäkuussa 2015 yhteen costaricalaisten kansalaisjärjestöjen koalition, mikä on myös 

osoitus valtion ja kansalaisyhteiskunnan hyvästä suhteesta.68 

Costa Ricassa toimivien kansalaisjärjestöjen asiantuntemuksesta olisi mahdollisesti hyötyä myös 

suomalaisyrityksille. Esimerkiksi nuorten kouluttautumista ja ammatillisia valmiuksia edistävä Fundación 

Acción Joven sekä demokratiaa ja yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ajavat järjestöt ACCESA ja FUNPADEM ovat 

Global Compact Network Costa Rican jäseniä (ks. tarkemmin seuraava kappale).69 Muita maassa toimivia 

kansalaisjärjestöjä ovat esimerkiksi ympäristöjärjestö Federación Ecologista, joka työskentelee monipuolisen 

ympäristönsuojelun puolesta, naisten oikeuksia ajava CEFEMINA ja ihmisoikeusjärjestö FUNDEPRODE.70 
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Viranomaistahoista PROCOMER on Costa Rican hallituksen kaupan edistämisen virasto, joka tarjoaa 

neuvontapalveluita yrityksille, jotka haluavat tehdä kauppaa Costa Ricassa.71 

Kansalliset yhteiskuntavastuuverkostot 

World Business Council for Sustainable Development Global Networkin kumppanijärjestö Costa Ricassa on AED 

Costa Rica (Asociación Empresarial para el Desarrollo). AED Costa Rica on yksityinen, voittoa tavoittelematon 

järjestö, jonka ovat perustaneet costaricalaiset ja ulkomaiset yritykset vuonna 1997 edistääkseen yritysten 

pyrkimyksiä tukea sosiaalista kehitystä. AED mm. avustaa yrityksiä tekemään sisäisiä arviointeja 

yhteiskuntavastuuseen liittyvistä käytännöistään, pyrkii kehittämään yksityisen ja julkisen sektorin yhteyksiä 

kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja pyrkii toimillaan parantamaan koulutuksen laatua Costa Ricassa.72 

Global Compact Network Costa Rica on AED:n isännöimä pieni paikallinen yhteiskuntavastuukysymyksiin 

keskittyvä verkosto. Sen jäseninä on niin yrityksiä, kansalaisjärjestöjä kuin säätiöitäkin. Verkoston tavoitteena 

on tällä hetkellä kasvaa ja saada lisää jäseniä, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. 

Verkosto pyrkii edistämään eettisiä, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon pohjautuvia periaatteita.73 

OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyvät yksittäistapausten 
selvitykset 

Costa Ricassa toimiviin monikansallisiin yrityksiin ei ole kohdistunut OECD:n toimintaohjeisiin liittyviä 

yksittäistapausten selvityksiä. 

Yhteiskuntavastuuraportoinnin yleisyys 

Yhteiskuntavastuuraportointia koskevia yleisiä toimintaperiaatteita ei Costa Ricassa ole olemassa. Global 

Reporting Initiativen verkkosivuilta löytyy vuosilta 1999–2016 yhteensä 30 yritysten 

yhteiskuntavastuuraporttia. Vuodelta 2015 raportteja on viisi ja vuodelta 2016 toistaiseksi kaksi kappaletta. 

Aktiivisimpia yhteiskuntavastuuraportoijia Costa Ricassa ovat elintarvikealan, finanssipalveluiden, 

autoteollisuuden, media-alan sekä kotitaloustarvikealan yritykset.74 

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille 

Costa Rica satsaa vahvasti uusiutuvaan energiaan: vuoden 2016 ensimmäisenä kolmena kuukautena maa 

tuotti 97 % energiastaan uusiutuvilla energialähteillä.75 Costa Rican tavoitteena on olla täysin hiilineutraali 

vuoteen 2021 mennessä. Maa pyrkii panostamaan myös korkean teknologian kehittämiseen. Ainakin tämä 

tarjoaa suomalaisyrityksille potentiaalisia mahdollisuuksia yhteistyöhön costaricalaisten kumppanien kanssa. 

Myös energiajäteasioissa Costa Rica voisi olla kiinnostunut Suomen osaamisesta. Costa Ricassa on tarjolla 

hyvin koulutettua työvoimaa yrityksille. 
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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. 


