
 

 

CSR-taustamuistio/INTIA    11/10/2016 

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 

Intiassa on maan työministeriön selvityksen mukaan hieman yli 9 miljoonaa ammattiliittoon kuuluvaa 

ihmistä1. Tämä on suhteellisen pieni osuus maan lähes 1,2 miljardista asukkaasta. Ammattiyhdistysliike 

on hyvin hajanainen, yksittäiset liitot ovat pieniä ja alueellisia. Ammattiliittoja on Intiassa yli 16 000, ja 

keskimäärin yhteen liittoon kuuluu alle kaksi tuhatta ihmistä1. 

Intian väestöstä 93 prosenttia työllistyy epämuodollisille sektoreille, joista suurin osa on maaseudulla. 

Vain noin viisi prosenttia maaseudun työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon.2 

Intia ei ole ratifioinut kansainvälisen työoikeuden ammatillista järjestäytymistä koskevia ydinkappaleita, 

ILO:n sopimuksia 87 ja 983, jotka takaavat työntekijöiden järjestäytymisvapauden sekä oikeuden 

työsopimusneuvottelujen järjestämiseen. Intian kansallisessa lainsäädännössä 

ammattiyhdistysliikkeiden toiminta on turvattu vuodesta 1926. 

ITUC:n (International Trade Union Confederation) työntekijöiden oikeuksien indeksissä Intia sijoittuu 

huonoimmalle tasolle. Käytännössä työntekijöiden oikeudet eivät usein toteudu. Pidätykset ovat 

tavallisia ammattiliittojen jäsenien ja edustajien järjestämiensä mielenilmausten ja lakkojen yhteydessä. 

Työnantajapuolella ei ole laillista velvollisuutta tunnustaa ammattiliittoja työehtosopimusneuvottelujen 

osapuolena4. 

Vuonna 2010 Intian hallitus hyväksyi Foreign Contribution Regulation Actin (FCRA), joka mahdollistaa 

järjestöjen ulkomaisen rahoituksen sääntelyn. Käytännössä Intian hallitus voi evätä rahoituksen 

epämieluisiksi katsomiltaan järjestöiltä. 

b) Korruptio ja lahjonta 

Kansainvälisesti mitattuna Intia parantaa joka vuosi sijoitustaan korruption vähentämisessä. 

Viimeisimmässä Transparency Internationalin korruptioindeksissä Intia nousi yhdeksän sijaa sijalle 76. 

Intiassa on ollut voimassa korruptionestolaki vuodesta 1947, mutta sen ylläpitäminen ontuu sillä poliisi, 

jonka valvonnan piiriin korruptio kuuluu, on myös korruptoitunut. Intia ei ole allekirjoittanut OECD:n 

                                                           

1
 Trade Unions in India:  

http://labourbureaunew.gov.in/UserContent/Trade%20Union%202012.pdf?pr_id=Y8XU9Y3T2FY%3d  
2
 International Labour Organization; Freedom of Association and Development: 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/freedom_association.pdf  
3
 International Labour Organization: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102691  
4
 Survey of violations of Trade Union Rights: http://survey.ituc-csi.org/India.html#tabs-2  
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korruptionvastaista konventiota, mutta on mukana YK:n konventiossa sekä G20-

antikorruptiotyöryhmässä. 

Korruption luonne on maan vaurastumisen myötä muuttunut: korruptiotapauksien vähenemisen myötä 

niiden koko on kasvanut aikaisempaa suuremmaksi. Talouskasvun mukana aikaisempaa suurempi 

määrä "pimeää rahaa" liikkuu ulkomaille. Poliitikkoja on joutunut eroamaan korruptiotapausten takia, 

yhtenä näkyvimmästä vuonna 2010 viestintäministerin kärähdys paljasti 26 miljardin dollarin 

tietoliikennehuijauksen ja aiheutti parlamentin seisahtumisen kolmeksi viikoksi. Lähes kaikki intialaiset 

pitävät poliitikkoja korruptoituneina ja korruptiota julkista sektoria vaivaavana ongelmana5. Jopa 

korruptionvastaisissa puolueissa ja organisaatioissa esiintyy korruptiota.6 

Oikeuslaitos on ottanut aktiivisemman kannan korruptiotapausten käsittelyyn, ja sähköisten 

palveluiden kehittämisellä toivotaan olevan korruptiota vähentävä vaikutus, kun lahjuksia vaativa 

virkamies poistuu asiointiketjusta.7 Tavallinen kansa kuitenkin hyväksyy korruption normaalina 

käytäntönä6. 

Intian liiketoimintaympäristöä haittaavat hidas ja raskas byrokratia sekä toimintoja jouduttavat 

"helpotusmaksut" (facilitation payments.) Noin joka viidenneltä yritykseltä odotetaan helpotusmaksuja 

julkisten virkamiesten kanssa toimiessa. Puolet intialaisista pitää liike-elämää korruptoituneena5. 

Yritysmaailma on vahvasti sitä mieltä, että Intia voisi yltää yli yhdeksän prosentin talouskasvuun, mikäli 

korruptiota saadaan kitkettyä.8 

c) Lapsityövoima 

Lapsityövoiman käyttö Intiassa vähenee jatkuvasti, mutta lapsityöläisiä on maassa yhä miljoonia. Arvioit 

lapsityöläisten määrästä vaihtelevat. UNICEFin arvion mukaan noin 12 % Intian lapsista tekee työtä.9 

Intian omaan väestönlaskentaan perustuvat arviot esittävät maan 260 miljoonan lapsen joukossa 

olevan 4,35 miljoonaa lapsityöläistä10, mutta UNICEFin prosenttiluvulla mitattuna heitä olisi noin 31 

miljoonaa. 

Intia aloitti ensimmäiset lapsityövoiman vastaiset projektinsa 80-luvun lopulla, ja maa on 

allekirjoittanut useimmat lapsityövoiman käyttöä sääntelevät kansainväliset sopimukset. 

Lapsityövoiman yleisin syy on köyhyys. Nopeasti kasvavasta taloudesta huolimatta Intiassa on yhä 

kolmasosa maailman köyhistä, ja vanhempien köyhyys ajaa lapsia tuottavaan työhön opiskelun sijaan. 

Suurin osa lapsityövoimasta on epämuodollista ja tapahtuu perheen ja kodin piirissä. Kehittyvillä 

urbaaneilla alueilla lapsityövoimaa on saatu kitkettyä pois tehokkaammin kuin maaseudulla. 

                                                           

5
 Transparency International: http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=india  

6
 The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/06/india-corruption-bribery-zero-rupee-

note  
7
 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-

asia/india/snapshot.aspx  
8
 KPMG; Survey on Bribery and Corruption: 

http://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ThoughtLeadership/KPMG_Bribery_Survey_Report_new.pdf  
9
 Unicef: http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html  

10
 Report of India: https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/child-

labor/findings/2014TDA/india.pdf  

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=india
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Yhdysvaltain työministeriön mukaan intialaisista työtä tekevistä lapsista yli puolet teki työtä 

maataloudessa, kolmasosa teollisuudessa ja kymmenen prosenttia palvelualalla. Teollisuuden parissa 

olevat lapset ovat usein osallisina tekstiili-, asuste- ja vaateteollisuudessa sekä tiili-, kivi-, ja 

kaivosteollisuudessa.10 

d) Pakkotyö   

Pakkotyö kiellettiin Intiassa vuonna 1976, silti se on edelleen suuri ongelma maassa. Intia ei ole 

ratifioinut kansainvälisen työjärjestön ILO:n yhteissopimuksia pakkotyötä vastaan. Intiassa kaikki 

yritysjohtajia myöten tunnustavat pakkotyön suureksi ongelmaksi11. Orjuuttaminen on luokiteltu laissa 

rangaistavaksi teoksi, jonka sakko on noin 27 euroa12. 

Maplecroftin listauksessa (Forced or Involuntary Labour Index) vuonna 2013 Intia oli sijalla 13 ja oli 

luokiteltuna äärimmäisen riskin maaksi. Pakkotyö vaikuttaa eniten yhteiskunnan haavoittuvimpiin 

ryhmiin, kuten lapsiin. Pakkotyövoimaa esiintyi eniten muun muassa seuraavilla aloilla: 

tiilenpolttouuneilla, riisinjalostuksessa, maataloudessa ja kirjontatehtaissa. Epätoivoisen köyhät, 

etenkin velkaantuneet kyläläiset saattavat joutua työskentelemään ilman palkkaa ja heiltä saatetaan 

evätä mahdollisuus työskennellä muualla. 

Vuonna 2014 FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ja AIOE (All Indian 

Organization of Employers) julkaisivat ”Ehdotuksia pakkotyön käytäntöjen reformeihin” ja osoittivat 

Intian pakkotyöpolitiikan pitävän sijoittajat loitolla, estävän työllisyyden kasvua sekä heikentävän 

intialaisten yrittäjien kilpailukykyä. 

e) Palkkaus   

Intiassa on erillinen minimipalkkalainsäädäntö, joka tuli voimaan vuonna 1948. Minimipalkat 

ilmoitetaan kansallisella tasolla, alueellisella tasolla, alakohtaisena tai ammatilliseen taitotasoon 

perustuen. Lain mukaan minimipalkkausta voidaan muokata taitojen ja ammatin mukaan.13 

Minimipalkka osaavalle työntekijälle Delhissä oli 5,17 euroa päivässä vuonna 2015. Kansallisen tason 

vähimmäispalkka nousi edellä mainittuna vuonna noin 1,84 eurosta 2,15 euroon päivässä, mutta joillain 

alueilla alueellinen minimipalkka oli kansallista minimipalkkaa alhaisempi. Esimerkiksi Andhra 

Pradeshissa minimipalkka oli noin 0,93 euroa päivässä.14 

f) Syrjintä   

Vuonna 1950 perustuslaissa kiellettiin kastijärjestelmiin liittyvä syrjintä, mutta syrjintää esiintyy 

edelleen ja etenkin maaseuduilla. Intiassa yli 165 miljoona ihmistä joutuu edelleen syrjityksi, 

hyväksikäytetyksi ja väkivallan kohteeksi heidän kastinsa takia. Intian kastijärjestelmä Varna jakaantuu 

                                                           

11
 The Hindu: http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/labour-in-the-twentyfirst-century/article8258164.ece  

12
 The Economist: http://www.economist.com/news/asia/21565685-where-slavery-persists-all-name-toil-and-

trouble  
13

 WageIndicator.org: http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/india/minimum-wages-faq   
14

 Ministry of Labour & Employment, India: http://labour.gov.in/sites/default/files/Chapter%20-%205.pdf  
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neljään pääkastiin sekä ulkopuolisiin, jotka eivät kuulu kastiin ollenkaan15. Kastiin kuulumattomat dalitit 

kärsivät jatkuvasti ihmisoikeusrikkomuksista. 

Valtio yrittää tukea alakastien sekä dalitien asemaa luomalla heille työpaikkoja ja asettamalla 

yliopistoihin kiintiöitä, jotta alakastien edustajat ja dalitit saisivat mahdollisuuden opiskella. Tämä 

aiheuttaa kuitenkin osassa kansalaisissa kateutta. Kiintiöiden vuoksi on edelleen protesteja, 

mielenosoituksia ja syrjintää16. 

Intiassa naisiin kohdistuu edelleen sukupuolesta johtuvaa syrjintää. Vuonna 2014 Intia vannoi naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvan väkivallan nollatoleranssia. Maan presidentti Pranab Mukherjee on lupautunut 

sukupuolittuneen väkivallan vastaisiin toimiin. Mukherjeen tehtävä on kuitenkin erittäin hankala, kun 

osa maan virkamiehistäkin saattaa pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa hyväksyttävänä.17 

Naisten lukutaitoisuus ja mahdollisuudet kouluttautua ovat entistä paremmat. Tästä huolimatta naisten 

osallistuminen työelämään on alhaisella tasolla. 15–59-vuotiaiden naisten osallistuminen työvoimaan 

maaseudulla on 32 % ja miehistä 83 %. Kaupunkialueilla vastaavat luvut ovat 21 % ja 81 %. Intialaisessa 

yhteiskunnassa on edelleen vaikea hyväksyä ajatusta naisen työskentelystä kodin ulkopuolella. Naiset 

saavat vähemmän palkkaa kuin miehet ja työllistyvät usein matalaa osaamista vaativille aloille.18 

Intiassa ihmisoikeusjärjestöt ovat taistelleet homojen oikeuksien puolesta läpi 2000-luvun. Intian 

korkein oikeus kriminalisoi homojen välisen seksin vuonna 2013. 

Intiassa hindulaisuus on vallitseva uskonto ja ääriuskovaisia kutsutaan hindunationalisteiksi. Intian 

vähemmistöuskontojen eli kristinuskon, islaminuskon ja muiden uskontojen edustajat kohtaavat 

syrjintää ja jopa väkivaltaa. Intian pääministeriä on syytetty hindunationalistien väkivaltaisuuksien 

hiljaisesta hyväksymisestä.19 

g) Työaika 

Lainsäädännön (vuodesta 1948) mukaan työntekijöiden maksimityöaika on 48 tuntia viikossa ja 9 tuntia 

päivässä. Työajat vaihtelevat kuitenkin aloittain, esimerkiksi plantaaseilla maksimityöaika on 54 tuntia 

viikossa. Naiset eivät saisi työskennellä klo 22.00–5.00 välisenä aikana.20 

h) Työturvallisuus ja -terveys  

Työterveydenhuolto joutuu usein kamppailemaan perinteisten kansanterveyden ongelmien, kuten 

tartuntatautien, aliravitsemuksen, ympäristön huonon puhtaanapidon ongelmien sekä riittämättömän 

terveydenhuollon parissa. 

Intiassa tapahtuu paljon työtapaturmia, koska työturvallisuuteen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 

Suurimpia työterveyden riskejä ovat muun muassa onnettomuudet, pölykeuhkosairaudet, 
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 BBC: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616   

16
 CNN: http://edition.cnn.com/2015/08/28/asia/india-gujarat-caste-protests/  

17
 Plan International: https://plan.fi/intian-raiskaukset-ovat-seurausta-tietamattomyydesta-ja-tyttojen-syrjinnasta  
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 The Asia Foundation: http://asiafoundation.org/2016/03/09/where-are-indias-working-women/  

19
 Helsingin sanomat: http://www.hs.fi/ulkomaat/a1446450099506  

20
Paycheck.in: http://www.paycheck.in/main/labour-law-india/work-and-wages/work-hours-in-india/work-hours-

and-overtime-pay-in-india  
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liikuntaelinvammat, krooniset keuhkosairaudet, tuholaistorjunta-aineista johtuvat myrkytykset sekä 

melun aiheuttamat kuulovammat. 

Intian laissa on säädetty työterveydenhuollosta, jonka tulisi tarjota perustarpeet työntekijöille ja 

huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. Intiassa on suuri määrä erilaisia lakipykäliä työterveydenhuollosta, 

useimmiten ne eivät kuitenkaan toteudu, koska työnantajat ja työntekijät eivät täysin tiedä näiden 

lakien sisältöä 21.  Intiassa erityisesti matalapalkkaisilla aloilla työterveydenhuolto on hyvin olematonta. 

Työturvallisuuden ja -terveyden ongelmien yhtenä suurimpana syynä on valvonnan puute. 

Terveydenhuollon tarkastajia on riittämätön määrä. Tarkastajien vähäisyyden takia säännölliset 

tarkastukset ovat mahdottomia. Resurssit eivät riitä valitus- ja onnettomuusilmoitusten käsittelyyn tai 

niihin vastaamiseen. Muita syitä heikkoon työturvallisuuteen ja -terveyteen ovat muun muassa lakien 

sopimattomuus paikallisiin tilanteisiin, rangaistusten mitätön täytäntöönpano sekä se, että lait 

reagoivat myöhässä, kun onnettomuudet ovat jo sattuneet.22 

i) Maankäyttö  

Maaperää hallinnoivat Intian yksittäiset osavaltiot. Lakien luonne ja laajuus vaihtelevat osavaltioiden 

kesken. Kiinteän omaisuuden eli esimerkiksi talon ja maiden ostamista on rajoitettu Intiassa. 

Ulkomaalaiset eivät voi ostaa kiinteätä omaisuutta, elleivät he ole Intiassa ainakin 183 päivää 

(turistiviisumi kestää 180 päivää). Omaisuuden ostaminen turistiviisumilla on kielletty. Ulkomaalaiset 

puolestaan voivat vuokrata omaisuutta korkeintaan viideksi vuodeksi ilman erityislupaa. Ulkomaalainen 

yritys, jolla on toimisto tai jokin muu paikka Intiassa, voi ostaa omaisuutta. Omaisuuden tulee olla 

välttämätöntä liiketoiminnan kannalta.23 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet  

Intian keskeisimmät ympäristöongelmat ovat ilman saastuminen ja vesien pilaantuminen. Ilman 

saastumisen yksi syy on fossiilisten polttoaineiden käyttö, esimerkiksi kivihiilen poltto.  

Ympäristönsuojelu jää kiihtyvän talouskasvun jalkoihin. Vuonna 2013 Maailmanpankki arvioi, että Intian 

ympäristötuhot aiheuttavat vuosittain noin 60 miljardin euron tappiot kansantaloudelle.24 

Ympäristönsuojelun kannalta merkittävin laki pantiin täytäntöön vuonna 1974. Kyseessä oli vesien 

saastumisen ennaltaehkäisy- sekä kontrollointilaki. Tämän jälkeen Intiassa toimeenpantiin monia muita 

ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja esimerkiksi vesistöihin, ilmaan ja metsiin liittyen. 

Maailman suurin teollisuusonnettomuus sattui Intiassa vuonna 1984 Bhopalin kaupungissa. Yli 500 000 

ihmistä altistui tappaville kemikaaleille. Onnettomuus oli seurausta huolimattomuudesta. Bhopalin 

teollisuusonnettomuuden seurauksista kärsitään vielä nykypäivänä. Onnettomuuden vuoksi alueella 
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Pria International Academy: http://pria-

academy.org/pdf/OHS/unit6/OHS_Unit6_Course%20Content_OHS%20Legislation%20in%20India.pdf  
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 Global Property Guide: http://www.globalpropertyguide.com/Asia/India/Buying-Guide  
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 Tiedebasaari: https://tiedebasaari.wordpress.com/tag/intian-ymparisto/  
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syntyy sairaita ja vaikeasti kehitysvammaisia lapsia. Viime vuosikymmenien aikana tietoisuus riskeistä ja 

teollisuusonnettomuuksien seurauksista on kasvanut. 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, 

joiden yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa 

suunnitteleva yritys voisi hyödyntää? 

Kansalaisjärjestöjen asema, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on merkittävä. Järjestöt korjaavat 

julkisten palveluiden puutteita. Järjestöt kykenevät reagoimaan ongelmiin ja palvelutarpeisiin. Edellä 

huomattiin, että Intiassa on säädetty paljon lakeja, jotka eivät toteudu käytännössä. Myös tähän 

kansalaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan. 

Valtio pyrkii kontrolloimaan kansalaisjärjestöjen toimintaa ja rajoittamaan niiden saamaa ulkomaalaista 

rahoitusta. Esimerkiksi ydinvoimaloita vastustavilta järjestöiltä on evätty ulkomaalainen rahoitus. Syyksi 

valtio ilmoitti toiminnan tuottavan haittaa yleiselle edulle. Rajoituksia ovat kokeneet myös esimerkiksi 

järjestöt, jotka ovat pitäneet mielenosoituksia korruptiota ja seksuaalista väkivaltaa vastaan. Tämä 

johtuu mahdollisesti siitä, että viranomaiset pyrkivät välttämään huonoa mainetta maailmalla.25 

Kansalaisjärjestöt International Business Leaders Forum (IBLF: http://www.itecuae.com/iblf/) ja The 

Partnering Intiative (TPI: http://thepartneringinitiative.org/) ovat järjestöjä, joiden tietämystä maahan 

suuntautuva yritys voisi mahdollisesti hyödyntää. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai 

World Business Council for Sustainable Development -verkostoa? 

Intiassa on ollut Global Compact India-verkosto vuodesta 2003 saakka. Intiassa on myös WBCSD-

verkoston toimisto. Confederation of Indian Industry on myös WBCSD:n Global Networkin jäsen. 

4) Onko maassa toimiviin yrityksiin kohdistunut OECD:n monikansallisille yrityksille 

suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä? 

OECD:llä on tietoa 18 tapauksesta: 

1) Laiton irtisanominen, PepsiCo India, marraskuu 2013 

2) Lahjontaepäily, monikansallinen norjalainen yritys, maaliskuu 2013 

3) Ihmisoikeusloukkausepäily, saksalainen monikansallinen yritys, marraskuu 2012 

4) Ihmisoikeusrikkomukset, korealainen yritys sekä hollantilainen ja norjalainen investoija, lokakuu 2012 

5) Laidunmaiden teollistaminen, ranskalainen monikansallinen yritys, heinäkuu 2012 

6) Tuotantoteollisuus, sveitsiläinen yritys, tammikuu 2012 

7) Työntekijöihin liittyviä ongelmia koskeva epäily, toukokuu 2011 

8) Rakennusala, belgialainen monikansallinen yritys, maaliskuu 2009 
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9) Kaivossuunnitelman ympäristövaikutukset, brittiläinen monikansallinen yritys, joulukuu 2008 

10) Työntekijöiden oikeuksien loukkaaminen, brittiläinen monikansallinen yritys, lokakuu 2007 

11) Työntekijöiden oikeudet, intialainen monikansallinen yritys, lokakuu 2007 

12) Ympäristöongelmien aiheuttaminen, saksalainen monikansallinen yritys, toukokuu 2007 

13) Tuotantolaitoksen rakentaminen, monikansallinen intialainen yritys, helmikuu 2007 

14) Työntekijöiden huono kohtelu, hollantilainen monikansallinen yritys, lokakuu 2006 

15) Tehtaan sulkemiseen liittyvät työntekijöiden oikeudet, brittiläinen monikansallinen yritys, lokakuu 

2006 

16) Lapsityövoimaepäily, saksalainen monikansallinen yritys, lokakuu 2004 

17) Jalkapallojen tuotanto, hollantilainen monikansallinen yritys, heinäkuu 2001 

18) Huonot työolot, hollantilainen monikansallinen yritys, heinäkuu 2001. 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on? 

Intialaiset yritykset tekevät maavastuuraportointia maassaan, mutta monikansallisten yritysten 

raportointi on hiljaisempaa. Vertaillessa Suomea ja Intiaa yhteiskuntavastuuraportoinnissa vuosina 

1999–2016, Suomessa raportteja on tehty 825 kappaletta ja Intiassa ainoastaan 474 kappaletta. Kun 

huomioidaan maiden kokoero, Intian 474 kappaletta on todella pieni määrä.26 

Laissa esitettiin yhteiskuntavastuuraportointi pakolliseksi vuonna 2013. Perinteisesti Intiassa on 

kuitenkin ajateltu yhteiskuntavastuuraportoinnin olevan lähinnä hyväntekeväisyyttä. Sen vuoksi 

yhteiskuntavastuuraportointia on tehty, mutta sitä ei ole sisäistetty. 

Globalisaation myötä yhteiskuntavastuuraportointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Iso osa 

intialaisia yrityksiä raportoi yhteiskuntavastuullisista toimistaan nettisivuillaan, vuosittaisissa 

raporteissa ja jotkut yritykset julkistavat yhteiskuntavastuuraporttinsa. Yritykset ovat huomanneet 

yhteiskuntavastuun positiivisen suhteen yritystoimintaan.27 

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? 

Intiassa on monia kestävän kehityksen haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voivat 

auttaa. Koulutusvienti on yksi suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Intiassa arvostetaan 

koulutusta ja koululaitokset ovat kasvaneet merkittävästi. Väestönkasvu lisää koulutustarvetta 

jatkuvasti. Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksen edelläkävijänä, joten tämän osalta suomalaisilla 

yrityksillä olisi varmasti annettavaa.  
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Suomalaiset yritykset voivat auttaa ratkaisemaan Intian monia ympäristöhaasteita. Lähivuosina Intia on 

aikeissa rakentaa älykaupunkeja. Näihin tarvitaan erityisosaamista muun muassa liikenteen, 

infrastruktuurin, jätteenkäsittelyn, vedenpuhdistuksen, tietoturvallisuuden ja terveydenhuollon aloilta. 

Lisäksi Intian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian tuotannontehoa 175 gigawattiin vuoteen 2022 

mennessä, joten esimerkiksi energiateollisuudessa kaivataan aurinkoenergiaan ja älykkäisiin 

sähköverkostoihin liittyvää osaamista.28 

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? 

Intiassa ulkomaalaiset yritykset maksavat veroa noin 41–43 % riippuen tulojen määrästä. Intialla on yli 

84 maan kanssa, Suomi mukaan lukien, kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimus. 

Intian lainsäädäntö vaihtelee osavaltioiden välillä ja muuttuu usein. Alueelliset erot lainsäädännössä on 

hyvä ottaa huomioon. 

Intia on ykkössijalla verrattaessa yritysten läpinäkyvyyttä 15 muun kasvavan kehitysmaan kanssa. 

Intialaisilla organisaatioille läpinäkyvyys oli vertailussa 75 % tai enemmän. Intian yrityslaissa vaaditaan 

yritysten sekä niiden tytäryhtiöiden, sijainnista riippumatta paljastamaan tärkeimmät talouslukunsa29. 

Talouden kasvaessa myös kuluttajansuojalaki kehittyy jatkuvasti. Laki pitää sisällään muun muassa 

seuraavia asioita: oikeusturva riskialttiita tuotteita ja palveluita kohtaan, oikeus saada relevanttia 

informaatiota tuotteiden ja palveluiden sisällöstä ja laadusta, oikeus valinnanvapauteen tuotteiden ja 

palveluiden suhteen, oikeus kuulla kaikki päätöksentekoprosessiin vaikuttavat kuluttajan kannalta 

oleelliset asiat ja oikeus hakea korvausta, jos kuluttajanoikeuksia on laiminlyöty.30 

Intiassa vallitsee vahva sosiaalisten suhteiden liiketoimintakulttuuri. Verkostoituminen on erittäin 

tärkeätä, sillä intialaiset eivät mielellään tee sopimuksia vieraiden toimijoiden kanssa. Kontaktien 

muodostaminen on tärkeää ja se auttaa liiketoiminnan järjestämisessä. Finpro on rakentanut 

suomalaisille yrityksille hyviä kontakteja, joten sinne kannattaa olla yhteydessä.  
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