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

Ecuador (República del Ecuador) on Etelä-Amerikassa Perun pohjoisessa naapurissa sijaitseva 16,2 miljoonan 

asukkaan maa. Merkittävimmät kaupungit ovat vuoristossa sijaitseva pääkaupunki Quito (2,2 miljoonaa asu-

kasta, 2010) ja rannikolla sijaitseva liike-elämän keskus Guayaquil (2,35 miljoonaa asukasta, 2010)1. Espanjan 

lisäksi Ecuadorin virallisia kieliä ovat ketsua ja shuar. 

Kuten monessa muussakin Latinalaisen Amerikan maassa, Ecuadorin väestö on etnisesti sekoittunutta, mutta 

maassa on myös afroecuadorilaisiin ja alkuperäiskansoihin kuuluvia vähemmistöjä. Ecuador myös vastaanottaa 

eniten pakolaisia Latinalaisessa Amerikassa. Suuri osa näistä pakolaisista on peräisin naapurimaasta Kolumbi-

asta, josta on lähtenyt aseellisen konfliktin aikana tuhansia ihmisiä vuodessa rajan taakse Ecuadoriin. 

Ecuadorin talouskasvu on ollut merkittävää 2000-luvulla valtion siirryttyä dollaritalouteen vuonna 2000. Valuu-

tan vaihto tasapainotti talouselämää ja hillitsi inflaatiota. Nykyinen presidentti Rafael Correa astui valtaan 

2005. Öljytulojen ohjaaminen enenevässä määrin infrastruktuurin ja peruspalveluiden kehittämiseen ovat 

myös tukeneet talouskasvua ja lisänneet maan sisäistä kulutusta. Vuodesta 2011 raaka-aineiden hintojen lasku 

on kuitenkin vaikuttanut negatiivisesti Ecuadorin talouskasvuun, ja julkinen talous on heikentynyt öljyriippu-

vuuden, dollarin voimistumisen ja alhaisen investointitason vuoksi. Talouskriisiä on pyritty torjumaan kiistan-

alaisin keinoin, kuten korottamalla tuontitulleja erityisesti teknologiatuotteiden osalta. Ecuador liittyi EU:n 

Perun ja Kolumbian kanssa solmimaan vapaakauppasopimukseen marraskuussa 2016, joten kaupanesteitä 

tullaan todennäköisesti vähitellen purkamaan ja eurooppalaisten tuotteiden pääsy Ecuadorin markkinoille 

helpottuu. 

Vuoden 2015 huhtikuussa sattunut tuhoisa 7,8 richterin maanjäristys toi maahan vakavan humanitäärisen 

kriisin ja oli paha takaisku Ecuadorin taloudelle. Presidentti Correan mukaan maanjäristyksen tuomat tappiot 

maalle olivat 3 miljardia dollaria. Maailmanpankki ja Latinalaisen Amerikan kehityspankki ovat tukeneet Ecu-

adorin jälleenrakennusta lainoin, ja myös veroja on korotettu, jotta tuhon aiheuttamat kulut saataisiin katet-

tua. 

Suomella on Ecuadoriin diplomaattiset suhteet vuodesta 1965, mutta poliittiset suhteet ja kauppavaihto on 

ollut melko vähäistä. Kehitysyhteistyön saralla Suomella on ollut Ecuadorissa hankkeita: Suomi on muun muas-

sa tukenut Unicefin toteuttamaa sosiaalisen kehityksen hanketta Rio Santiagoa Perun ja Ecuadorin rajalla vuo-

sina 1999–2009. Ecuadorissa on myös toteutettu metsä- ja energiasektorin alueellisia ohjelmia vuodesta 2011 

lähtien, osana Suomen Andien alueellista yhteistyötä. Andien yhteisön (CAN, Comunidad Andina) kanssa to-

teutettu BioCAN -ohjelma (2010–2014) tuki Amatsonian sademetsän kestävää käyttöä ja luonnon monimuo-

toisuuden suojelua Andien alueella. Ecuadorin ilmatieteenlaitoksen tutkimuskapasiteettia on myös tuettu hyd-

rometeorologian alaan liittyvän alueellisen yhteistyöohjelman kautta. Alueellinen metsäohjelma on päättynyt 

vuoden 2015 lopussa ja energia- ja hydrometeorologian alan ohjelmat päättyvät vuoden 2016 lopussa. Suomi 

on myös rahoittanut FAO:n kautta Ecuadorin kansallisen metsäarvioinnin toteuttamista vuosina 2010–2014. 
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1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen?  

a) Järjestäytymisvapaus  

Ecuadorin perustuslaki takaa sanan-, järjestäytymis-, liikkumis- sekä kokoontumisvapauden2 ja Ecuador on 

ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevat 

yleissopimukset nro. 87 ja 983. Tosin Freedom Housen raportin mukaan järjestäytymis- ja kokoontumisvapau-

den oikeuksien loukkaukset ovat lisääntyneet Correan valtakaudella. Yksityisen sektorin ammattiyhdistyksillä 

on oikeus lakkoilla, mutta julkisen puolen ammattiyhdistyksien lakko-oikeudet ovat rajoitetut.  Suurin osa vä-

estöstä ei kuulune mihinkään ammattiyhdistykseen, mitä selittää osaltaan informaalin työn suuri määrä4.  

Sananvapaus on rajoitettua Ecuadorissa. Vuonna 2015 raportoitiin lukuisista sanallisista, fyysisistä tai oikeudel-

lisista hyökkäyksistä toimittajia vastaan. Hallitus on myös palkannut yksityisiä yrityksiä tarkkaillakseen verkko-

sisältöä ja Ecuadorin hallitus on nostanut syytteitä yksityisiä henkilöitä vastaan, heidän tekemiensä komment-

tien johdosta sosiaalisessa mediassa5. 

Maailmanpankin vuonna 2013 julkaiseman raportin mukaan epäviralliset yritykset työllistävät 37 prosenttia 

työssäkäyvästä väestöstä (2011). Noin 62 prosenttia työntekijöistä ei kuulu sosiaaliturvan piiriin, mikä on nel-

jänneksi korkein prosenttiluku Latinalaisessa Amerikassa6. 

Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestö ITUC:n kansainvälisessä vertailussa Ecuador sai vuonna 2014 luokituk-

sen 3. Tämä tarkoittaa, että hallitus ja/tai yritykset säännöllisesti häiritsevät kollektiivisten työoikeuksien to-

teutumista7. 

b) Korruptio, lahjonta ja kiristys 

Ecuadorin perustuslain mukaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu eläminen yhteiskunnassa, joka on vapaa 

korruptiosta ja korruptio on kaikissa muodoissaan lainvastaista Ecuadorissa8. Korruptio on tosin kuitenkin silti 

valitettavan yleistä ja vuoden 2015 Transparency Internationalin korruptiolistauksessa Ecuador sijoittui sijalle 

107/168.  Freedom Housen raportin mukaan Ecuadorissa vallitsee korkea rankaisemattomuuden ilmapiiri, joka 

johtuu heikosta oikeuslaitoksesta sekä kapasiteetin puutteesta korruption tutkimiseen9. 

World Economic Forumin julkaisemassa Global Competitiveness Indexissa (GCI) mitattiin muun muassa miten 

yleistä on että yritykset maksavat lahjuksia. Tässä Ecuador sijoittui sijalle 68/140. Myös oikeuslaitoksen itsenäi-

syyttä mitattiin (miten itsenäistä se on hallituksen, henkilöiden ja yritysten vaikutuksilta), jossa Ecuador oli 

sijalla 133/14010. 

 

                                                           
2

 Constitución de la República del Ecuador, artikla 66, Saatavissa: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador.html 
3
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102616 

4
 Kohta E https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador 

5
 kohta D https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador 

6
 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/08/14/ecuador-fight-against-informality-to-empower-small-

businesses 
7
 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng.pdf 

8
 Constitución de la República del Ecuador, artikla 3, Saatavissa: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador.html 
9
 kohta C https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador 

10
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=ECU 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102616
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/08/14/ecuador-fight-against-informality-to-empower-small-businesses
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/08/14/ecuador-fight-against-informality-to-empower-small-businesses
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=ECU


 

3 
 

c) Lapsityövoima 

Ecuadorin kansallisen lainsäädännön mukaan alle 15-vuotiaat eivät saa tehdä töitä. Mikäli nuoret tekevät töitä, 

se ei saa rikkoa heidän oikeuttaan koulutukseen eikä se olla haitallista heidän terveydelleen tai henkilökohtai-

selle kehitykselleen11. 

Ecuador on ratifioinut muun muassa kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset nro. 138, joka säätelee 

työskentelyn vähimmäisiän sekä sopimuksen nro. 182, joka koskee lapsityön vakavimpia muotoja. ILO sopi-

mukset kieltävät alle 14-vuotiaiden työskentelyn sekä alle 18-vuotiaiden työskentelyn vaarallisissa tehtävissä. 

16–17-vuotiaat voivat työskennellä mikäli heidän terveytensä, turvallisuutensa ja moraalinsa eivät vaarannu, ja 

he ovat saaneet riittävästi ohjeita tai ammatillista koulutusta tehtävään liittyen12. 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan lapsityövoimaa esiintyy Ecuadorissa pääasiallisesti maataloudessa, teol-

lisuudessa sekä palvelualoilla. Lapsityövoimaa esiintyy banaanien, palmuöljyn, puutavaran ja kukkien tuotan-

nossa, kullankaivuussa, tiiliskivien tuotannossa, rakennustöissä, kerjäämisessä, kenkien kiillotuksessa ja sano-

malehtien myynnissä. Lasten kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy myös.  

Lapsityötä koskevien sopimusten ja lakien toimeenpano ei ole tehokasta ja Ecuadorin tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2012 noin 360 000 eli 8,6 % 5–17 vuotiaista lapsista ja nuorista kävi töissä13. Unicefin mukaan Ecuador 

on ensimmäinen Etelä-Amerikan maa, joka on päässyt eroon kaatopaikalla tapahtuvasta lapsityöstä, joka on 

yksi vaarallisen lapsityön muoto. 

Ecuadorin valtio on tehnyt vuoden 2015 aikana joitakin edistyksiä lapsityön pahimpien muotojen kitkemiseksi, 

mutta ne eivät ole olleet riittäviä. Hallitus laajensi lainsäädäntöään, jotta myös vaaralliset maataloustyöt ja 

maksettu kotityö luokitellaan vaarallisiksi töiksi lapsille. Lapsityövoimaa koskevia lakeja valvovien tarkastajien 

määrä ei ole riittävä kattaakseen koko työvoimaa. Lisäksi hallitukselta puuttuu kansallisia koordinointimeka-

nismeja lapsityövoiman torjumiseksi, ja lapsityövoiman ohjelmat eivät tarjoa riittävää kattavuutta lapsityön 

pahimmille muodoille, kuten kaduilla työskentely14. 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

Free Walk Foundation -järjestön Global Slavery Indexin arvion mukaan vuonna 2016 Ecuadorissa olisi noin 65 

300 ihmistä pakkotyössä15.  

Yhdysvaltojen vuosittain julkaiseman ihmiskauppatiedotteen mukaan Ecuador sijoittuu maaryhmään kaksi, eli 

maihin, jotka eivät täysin täytä ihmiskaupanvastaisia standardeja. Raportin mukaan Ecuador on pakkotyön ja 

ihmiskaupan lähde-, kauttakulku- ja kohdemaa. Työnkuviin kuuluvat kotityöt, pakotettu kerjääminen, banaani- 

ja palmu- ja kukkaistiloilla työskentely, katkarapuviljely, nälkäpalkkatyöpajat, katumyynti, kaivostyöt ja muut 

harmaan talouden työpaikat. Etniset ryhmät (alkuperäiskansat, afrotaustaiset) ja kolumbialaiset maahanmuut-

tajat kuuluvat ihmiskaupan riskiryhmään. Perinteisesti lapset, naiset, pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat alt-

tiita ihmiskaupan uhreja, nykyisin seksuaalivähemmistöjen alttius on kasvanut. Uhreja houkutellaan luomalla 

suhteita ja tarjoamalla töitä. Uhreja tulee Ecuadoriin myös Kolumbiasta, Mexicosta, Perusta, Dominikaanisesta 

tasavallasta, Venezuelasta, Paraguaysta ja Kuubasta seksityöhön, kotityöhön ja pakotettuun kerjäämiseen16.  
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Ecuadorin presidentti Rafael Correa kritisoi yhdysvaltalaista raporttia sanoen sen sisältävän suuria ristiriitai-

suuksia ja olevan luonteeltaan enemmän poliittinen kuin tekninen17. 

e) Palkkaus ja työaika 

Ecuadorin työlaki määrittää, että jokainen työsuhde työnantajan ja työntekijän välillä tulee olla hyväksytty 

molempien osapuolten osalta, mutta työsopimukset voivat olla sekä kirjallisia että suullisia ollakseen päteviä. 

Ecuadorin työlaki on perinteisesti ollut työntekijämyönteinen ja työnantajan onkin tärkeää tunnistaa, että epä-

selvyyksissä sopimuskiistat ratkaistaan perusperiaatteellisesti työntekijän edun mukaisesti. Suosituksena siis 

onkin, että jokainen työsopimus allekirjoitetaan kirjallisessa muodossa, yksityiskohdat selkeästi eritellen18. 

Maksimityöaika viikossa on lain mukaan 8 tuntia päivässä ja se ei saa ylittää 40 tuntia viikossa, ellei toisin mai-

nita työlaissa. Työntekijät ovat oikeutettu pitämään 15 päivää palkallista lomaa vuodessa ja viiden yrityksessä 

työskennellyn vuoden jälkeen jokainen lisävuosi tuo yhden palkallisen lomapäivän lisää rajana toimien 15 pal-

kallista lisäpäivää19. 

Ecuador nosti vuonna 2016 työntekijöiden minimipalkan 366 dollariin, joka presidentti Rafael Correan mukaan 

"kattaa ensimmäistä kertaa Ecuadorin historiassa peruselintarvikkeiden hankkimisen”. Ecuadorin minimipalkka 

on toiseksi suurin Etelä-Amerikassa Argentiinan jälkeen20. Ecuadorin työlain työntekijäkeskisyydestä huolimat-

ta on kuitenkin otettava huomioon, että monet ecuadorilaiset työskentelevät harmaalla taloudella, jolloin lain-

säädännöt minimipalkasta ja/tai maksimityöajasta eivät todennäköisesti ole käytössä. 

Vuonna 2013 Ecuadorin rikkain kymmenys väestöstä ansaitsi Maailmanpankin tilastojen mukaan 36,5 % koko 

maan tuloista, siinä missä köyhimmän kymmenyksen osuus oli 1,6 %21. 

f) Syrjintä 

Ecuadorin perustuslaki kieltää etnisyyteen, sukupuoleen, ikään, kieleen, uskontoon tai sosiaaliseen statukseen 

perustuvan syrjinnän22. Syrjintää kuitenkin esiintyy etenkin naisia, alkuperäisväestöä ja afroecuadorilaisia koh-

taan.  

Vaikka laki kieltää naisiin kohdistuvan väkivallan, pahoinpitelyt ovat laajalle levinneitä. Monet raiskauksista 

jäävät ilmoittamatta koska uhrit eivät halua kohdata rikoksentekijöitä. Naistenoikeusorganisaatiot ilmoittivat, 

että seksuaalinen häirintä työpaikalla on yleistä. Prostituutio on laillista, kunhan prostituutiota tarjoavat yrityk-

set ovat rekisteröityjä ja seuraavat terveysmääräyksiä. 

Naisten syrjintä on yleistä yhteiskunnassa, erityisesti koulutus- ja talousmahdollisuuksissa niille jotka kuuluvat 

alempaan yhteiskuntaluokkaan.  Palkkasyrjintä naisten kohdalla on yleistä. 

Ecuadorin perustuslaki tunnustaa vammaisten oikeudet, eikä heitä kohtaan ole raportoitu syrjintää työllisyy-

den, koulutuksen, taikka muiden valtion palvelujen suhteen. Tosin hallituksella on vain vähän resursseja var-

mistaakseen heidän pääsynsä näihin palveluihin. Hallitus tekee merkittäviä toimia ja sijoittaa huomattavia 

määriä resursseja auttaakseen vammaisia, jotta heillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Lisäksi 

valtio antoi rahoituksen 200 kunnalle, jotta ne voisivat parantaa koulutusta ja pääsyä julkisiin rakennuksiin.  
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Perustuslaissa myös sanotaan, että vammaisilla tulee olla helppo sisäänpääsy rakennuksiin ja lisäksi todetaan, 

että kaikissa julkisissa ja yksityisissä yrityksissä, joissa on yli 25 työntekijää, osan on oltava vammaisia. Ecuado-

rin hallitus ilmoitti, että vain 35 prosenttia 1 532 tarkastetusta yhtiöstä täyttivät vaatimuksen palkata vammai-

sia. Viranomaiset sakottivat yhdeksää yritystä, jotka eivät noudattaneet lakia. 

Perustuslaki tunnustaa alkuperäisyhteisöjen oikeudet omistaa omaisuutta yhteisöllisesti ja että heitä on kuul-

tava ennen luonnonvarojen hyödyntämistä yhteisöalueilla. Alkuperäiskansoilla on samat kansalaisoikeudet ja 

poliittiset oikeudet kuin muillakin kansalaisilla. Alkuperäiskansojen syrjintä on kuitenkin yleistä esimerkiksi 

työelämässä. 

Maaseudulla, pohjoisella rannikolla asuu paljon afroecuadorilaisia ja he kärsivät laajalle levinneestä köyhyy-

destä sekä syrjinnästä, etenkin koulutus- ja työmahdollisuuksien yhteydessä. Hallitus ei ole tehnyt erityisiä 

pyrkimyksiä näiden ongelmien ratkomiseksi23. 

g) Työturvallisuus ja -terveys 
 
Viime vuosina työtapaturmat ovat olleet 9000–14000 raportoidun tapahtuman välillä vuosittain, joista esimer-
kiksi vuonna 2012 kuolemaan johtaneita tapauksia oli 274. Työtapaturmien todellista määrää on kuitenkin 
vaikea arvioida tarkasti, sillä kaikkia tapaturmia ei raportoida. Ecuadorin sosiaaliturva korvaa työtapaturman 
sattuessa osan työntekijän palkasta yhteen vuoteen saakka. Työnantajien on noudatettava Ecuadorin perus-
tuslain, sosiaaliturvalain ja kansainvälisten sopimusten työturvallisuusnormeja. Ecuadorin sosiaaliturvainstituu-
tin alla toimivan ”Dirección de Seguros de Riesgos del Trabajo” tehtävä on tarjota tukea ja neuvontaa työtur-
vallisuuteen liittyvissä asioissa sekä valvoa turvallisuusnormien noudattamista työpaikoilla. Ecuador on ratifi-
oinut yhdeksän ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa sopimusta 40:stä – tämä on samaa luokkaa kuin 
monilla muilla Latinalaisen Amerikan mailla kuten Meksikolla ja Argentiinalla24.  
 

Ecuadorissa valtion panostus työikäisen väestön yleiseen sosiaaliturvaan (pl. terveydenhuolto) on työjärjestö 

ILO:n mukaan jonkun verran keskituloisten valtioiden keskiarvon alapuolella. Tähän luetaan työttömyysturva, 

äitiysedut sekä tuet työtapaturmien tai vammaisuuden varalle. Palkallista äitiyslomaa on Ecuadorissa mahdol-

lista pitää kolme kuukautta.

                                                           
23

 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ecuador_tpr_final_.pdf 
24

 ILO-sopimukset 45, 115, 119, 120, 127, 136, 139, 148, 162. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102616 
 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ecuador_tpr_final_.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102616


 

6 
 

 
h) Maankäyttö  

 
Maankäyttöön liittyviä kiistoja ilmenee Ecuadorissa monilla eri tasoilla kuten alkuperäisväestön ja yhteisöjen 
sekä yksityisen sektorin välillä. Parantaakseen alkuperäisväestöjen oikeuksia vuoden 2008 perustuslaki myön-
tää heille nimellisen määräysvallan yli puolelle Ecuadorin metsistä. Sen mukaan alkuperäisväestölle kuuluvat 
maat eivät ole jaollisia tai luovutettavissa. On kuitenkin huomioitava, että epävirallisen maanomistuksen osuus 
on suuri, sillä kaikille maaomistuksille ei ole tehty virallisia kauppakirjoja. Esimerkiksi on arvioitu, että yli puo-
lella Ecuadorin metsistä on toistaiseksi ratkaisemattomia maanomistuskysymyksiä25.  
 
Suuria haasteita maankäytön oikeuksissa ovat vanhentuneet omistuskirjat sekä valtion korruptoituneet ja riit-
tämättömästä rahoituksesta kärsivät hallintojärjestelmät. Kuten esimerkiksi naapurimaassa Perussa, myös 
Ecuadorissa mineraalivarat ovat ensisijaisesti valtion omistuksessa. Vuonna 2009 hyväksytty kaivoslaki kuiten-
kin takaa ulkomaisille sijoittajille yhtäläiset oikeudet kotimaisiin sijoittajiin26. Maailmanpankin ”Doing Business 
2016” raportin mukaan kiinteistön rekisteröiminen Ecuadorissa on lähes kolme kertaa halvempaa (2,1 prosent-
tia kiinteistön arvosta) ja puolet nopeampaa (keskimäärin 38 päivää) kuin Latinalaisen Amerikan maissa keski-
määrin27. 

 

i) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet  
 
Luonnonkatastrofit kuten tsunamit, maanjäristykset sekä maanvyöryt eivät ole poikkeuksellisia Ecuadorissa. 
Esimerkkinä tästä vuoden 2016 7.8 ML:n maanjäristys, jonka uudelleenrakennustyö on edelleen käynnissä. 
Lisäksi maanpäällinen kaivostoiminta ja sademetsään sekä alkuperäisasukkaiden alueille ulottuva öljytoiminta 
ovat haasteita, joiden osalta Ecuadorin hallitus on joutunut ristiriitaan ympäristönsuojelun ja ulkomaalaisten 
investointien tuoman rahavirran myötä. Samanaikaisesti valtio satsaa suurkaupunkien kuten Quiton ja 
Guayaquilin kaupunkisuunnitteluun ja ympäristöystävällisyyteen, josta oivana osoituksena on YK:n Habitat III, 
kaupunkisuunnitteluseminaarin järjestäminen Quitossa lokakuussa 2016.  
 
Vuonna 2007 Ecuador aloitti Yasuni ITT-projektin, jossa se lupautui jättämään Yasuni-kansallispuiston valtavat 
öljyvarat, jotka muodostavat 20 % Ecuadorin öljyesiintymistä, maan alle. Ecuador olisi luopunut puolesta öljy-
tuloista, tuolloin arvoltaan 3,6 miljardia dollaria, jos se saisi toisen puolen kansainvälisinä korvauksina. Tämä ei 
kuitenkaan onnistunut ja projekti epäonnistui. Projektin epäonnistuttua Ecuador aloitti öljyn poraamisen. Ecu-
adorin presidentti Correa perusteli päätöstä sillä, että maassa on paljon köyhyyttä. 
 
Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun öljy on aiheuttanut ongelmia Ecuadorissa. Kun öljyä löydettiin Ecuadorissa 
1960-luvulla, sen talous parantui huomattavasti, mutta nyt kansakunnalla on edessään pitkän aikavälin vaiku-
tukset öljyn hyväksikäytöstä. Toimiessaan alueella Chevron jätti myrkyllisiä jätteitä sademetsään ja raakaöljyä 
Amazon-jokeen tuhoten maaperän. Alueen asukkaat ovat kärsineet synnynnäisistä epämuodostumista, lisään-
tyneistä keskenmenoista ja syövästä. Vuonna 2011 Ecuadorin tuomioistuinjärjestelmä vaati oikeudessa yli $18 
miljardia Chevronilta, ja voitti28. 
 
Ecuador kirjoitti uudelleen perustuslakinsa vuonna 2008 ja sisällytti siihen luvun, joka käsittelee luonnon oike-
uksia. Ecuador on ensimmäinen maa, joka tunnustaa "luonnon oikeudet" perustuslaissaan29. Sen mukaan 
luonnolla on kaikissa elämänmuodoissa oikeus olla olemassa, jatkua, säilyttää ja uudistaa sen elintärkeät syk-

                                                           
25

 https://www.land-links.org/country-profile/ecuador/ 
26

  https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Ecuador_Profile.pdf 
27

 The World Bank Group: Doing Business 2016 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador/#registering-property 
28

 Anywhere https://www.anywhere.com/ecuador/travel-guide/environmental-issues 
29

 The Rights of Nature http://therightsofnature.org/ecuador-rights/ 

https://www.land-links.org/country-profile/ecuador/
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Ecuador_Profile.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador/#registering-property
https://www.anywhere.com/ecuador/travel-guide/environmental-issues
http://therightsofnature.org/ecuador-rights/
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lit30. 
 
Vuonna 2016 hallitus allekirjoitti asetuksen, joka lisää Galapagos-saarten suojelualueita. Alueen merensuojelu-
alue nousee 0,8 prosentista 33 prosenttiin, ja kansallispuistonalue 10,2 prosentista 59 prosenttiin. Asetuksella 
Ecuador jatkaa maailmanlaajuisesti eturintamassa luonnon säilyttämisessä ja kestävässä kehityksessä. Ecuado-
rilla on 8,2 miljoonaa hehtaaria suojeltua pinta-alaa, joka on noin 33 prosenttia sen pinta-alasta. Vuosien 2000 
ja 2016 välisenä aikana, Ecuador on kaksinkertaistunut ympäristönsuojelualueitaan mantereella. Ecuador on 
myös kaksinkertaistanut merisuojelualueitaan 356 000 hehtaarista, 630 000 hehtaariin vuosien 2008 ja 2015 
välisenä aikana31. 
 
Ecuadorilla on meneillään massiivinen muutos energia-alalla ja maa on siirtymässä suuresta fossiilisten poltto-
aineiden riippuvuudesta uusiutuvaan energiaan. Ecuador on viime aikoina investoinut paljon uusiutuvaan 
energiaan32.  
 

j) Turvallisuushenkilöstön käyttö 
 
Turvahenkilöstön käyttö Ecuadorissa on suositeltavaa, sillä erityisesti kiinteistöön kohdistuva rikollisuus ei ole 
poissuljettua ja paikallista poliisia pidetään korruptoituneena. World Bank Groupin vuonna 2010 teettämässä 
laajamittaisessa yrityskyselyssä noteerattiin, että 65,9 % haastatelleista yrityksistä käytti yksityisiä turvapalve-
luita ja näiden palveluiden kustannus arvioitiin 2,5 prosentiksi vuosittaisesta liikevaihdosta. Kuitenkin vain 4,6 
prosenttia yrityksistä koki, että rikollisuus oli suurin heidän liiketoimintaansa hankaloittava yksittäinen tekijä33. 

Lisäksi ecuadorilaisten luotto omiin poliisivoimiinsa ja heidän rehellisyyteensä oli vuonna 2012 suurimpia Lat-
nalaisen Amerikan maitten vertailussa34. 

 
2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden yhteis-
kuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää? 
 
Vaikka oikeus järjestää kansalaisryhmiä ja ammattiliittoja on säädetty laissa, niin kotimaiset ja kansainväliset 
kansalaisjärjestöt ovat joutuneet yhä tiukemman valtion valvonnan ja sääntelyn alle. Vuoden 2013 presidentin 
asetus, kodifioitu elokuussa 2015, asetti suuria vaatimuksia kansalaisjärjestön muodostamiseksi, myönsi vir-
kamiehille laajan vallan hajottaa järjestöjä ja velvoitti kansalaisjärjestöjä rekisteröimään kaikki jäsenensä. 
 
Vuoden 2011 presidentin asetus käytti laajaa kieltä rajoittaakseen ulkomaisten tukemia kansalaisjärjestöjä, 
kieltäen muun muassa toiminnat jotka ovat ”yhteen sovittamattomissa yleisen turvallisuuden ja rauhan kans-
sa”. Kansalaisjärjestö USAID lopetti toimintansa Ecuadorissa vuonna 2013, kun hallitus ei myöntänyt sille lupaa 
uudistaa olemassa olevia ohjelmiaan tai aloittaa uusia toimintoja35. 
 
Myös esimerkiksi saksalainen kansalaisjärjestö Konrad Adenauer poistui Ecuadorista vuonna 2014. Syyksi he 
ilmoittivat, että Quiton hallitus on lisännyt valvontaa ja vaikutusta kansalaisjärjestöjen poliittisessa työssä36. 
 
SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) on osa Ecuadorin ulkoasiainministeriötä ja heidän 

                                                           
30

 Rights of Nature https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Rights-for-Nature-Articles-in-Ecuadors-
Constitution.pdf 
31

 Andes, lehtiartikkeli, julkaistu 22.3.2016 http://www.andes.info.ec/en/news/ecuador-doubles-its-marine-protected-
areas.html 
32

 Export Gov https://www.export.gov/article?id=Ecuador-Electric-Power-and-Renewable-Energy 
33

 The World Bank Group: Enterprise surveys 2010 
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/ecuador#crime 
34

 http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/IDH/UNDP-RBLAC-
HDRLatAmExecSummary2013.pdf 
35

 Kohta E https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador 
36

 El Comercio, lehtiartikkeli, julkaistu 20.8.2014 http://www.elcomercio.com/actualidad/fundacion-alemana-
konradadenauer-ecuador-politicos.html 

https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Rights-for-Nature-Articles-in-Ecuadors-Constitution.pdf
https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Rights-for-Nature-Articles-in-Ecuadors-Constitution.pdf
http://www.andes.info.ec/en/news/ecuador-doubles-its-marine-protected-areas.html
http://www.andes.info.ec/en/news/ecuador-doubles-its-marine-protected-areas.html
https://www.export.gov/article?id=Ecuador-Electric-Power-and-Renewable-Energy
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/ecuador#crime
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/IDH/UNDP-RBLAC-HDRLatAmExecSummary2013.pdf
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/IDH/UNDP-RBLAC-HDRLatAmExecSummary2013.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/ecuador
http://www.elcomercio.com/actualidad/fundacion-alemana-konradadenauer-ecuador-politicos.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/fundacion-alemana-konradadenauer-ecuador-politicos.html
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sivuiltaan löytyy lista maassa toimivista kansalaisjärjestöistä37. 
 
3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Business 
Council for Sustainable Development -verkostoa? 
 

Esimerkkeinä yhteiskuntavastuuverkostoista Ecuadorissa on toiminut vuodesta 2002 lähtien CEMDES38, (Con-

sejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador), CERES39 (Consorcio Ecuatoriano para la Responsa-

bilidad Social) ja vuodesta 2011 lähtien The Global Compact Network Ecuador40 sekä Hexagon group:in yhteis-

työkumppani  S2M Foundation41. 

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

OECD on raportoinut neljästä yksittäistapauksesta42: 

1. Kaivosteollisuus (kupari), Kanadalainen, Ecuadorissa toimiva monikansallisen yritys, 2013 

2. Kaivosteollisuus (kupari), Kanadalainen, Ecuadorissa toimiva monikansallinen yritys, 2005 

3. Rikkeet ihmisoikeuksia ja ympäristöä kohtaan, Ecuadorissa toimiva monikansallinen yritys, 2003 

4. Kauppaliiton huomio monikansallisen yrityksen toimista Ecuadorissa ja Belizessä, 2003. 

 
5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  
 

Ecuadorilla on joitakin alakohtaisia lakeja, jotka vaativat yhtiöitä raportoimaan ympäristö- ja sosiaalivaikutuk-

sistaan. ”The Mining Law” (2009) ja ”the Environmental Regulation for Hydrocarbon Activities” (2001) ovat 

kaksi näistä asetuksista, jotka vaativat, että yritykset raportoivat heidän toimintansa vaikutuksista ympäristölle. 

Asetuksien lisäksi Guayaquilin pörssi ja ”the Business Council for Sustainable Development in Ecuador” ovat 

myös kehittäneet indikaattoreita, joita yritykset voivat käyttää valvoakseen ympäristövaikutuksiaan. Yritykset 

voivat sitten saada todistuksen, jos ne raportoivat asianmukaisesti. 

 

Tosin verrattuna muihin Etelä-Amerikan maihin yhteiskuntavastuuraportointi on Ecuadorissa vielä vähäistä. 

Global Reporting Initiativen ylläpitämästä tietokannasta raportteja löytyy Ecuadorista yhteensä 119 vuosilta 

1999–2016, kun esimerkiksi naapurivaltiot Kolumbia (835) ja Peru (318) ovat raportoineet enemmän43. 

 
6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai 

haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ympäris-
töjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 
 
Ecuador toimi UN Habitat III (United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Develop-
ment) kokouspaikkana lokakuussa 2016 ja Ecuador on sitoutunut moneen kestävään kehitystavoittee-
seen. Suomalaisyritysten osaamista voisi esimerkiksi hyödyntää ”Smart Cities” hankkeissa, joissa esimer-

                                                           
37

 SETECI http://app.seteci.gob.ec/directorio_ong/frontEnd/directorio.php 
38

 CEMDES http://www.cemdes.org/ 
39

 CERES http://www.redceres.com/ 
40

 https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/ecuador 
41

 S2M Foundation http://www.csr360gpn.org/partners/profile/s2m-foundation/ 
42

 OECD Database of specific instances / Ecuador 
https://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?hf=10&b=0&sl=mne&q=(Host:(Ecuador))&s=desc(mne_daterec
eived) 
43

 Global Reporting Initiative http://database.globalreporting.org/SDG-12-6/Country-Tracker?country=EC 
 

http://app.seteci.gob.ec/directorio_ong/frontEnd/directorio.php
http://www.cemdes.org/
http://www.redceres.com/
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/ecuador
http://www.csr360gpn.org/partners/profile/s2m-foundation/
https://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?hf=10&b=0&sl=mne&q=(Host:(Ecuador))&s=desc(mne_datereceived)
https://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?hf=10&b=0&sl=mne&q=(Host:(Ecuador))&s=desc(mne_datereceived)
http://database.globalreporting.org/SDG-12-6/Country-Tracker?country=EC
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kiksi kaupunkien veden ja ilman puhdistusta, jätehuoltoa ja energiansäästöä parannettaisiin. 
 
Ecuadorin hallituksella on suunnitteilla monia uusiutuvan energian projekteja. Suomalaisyrityksillä voisi 
olla liiketoimintamahdollisuus tässä. 
 
 
Hyvä tietää 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador/starting-a-business 
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