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Yritysvastuutematiikka on Kambodzhassa vielä suhteellisen uusi asia. Yritysvastuuta 

sääteleviä instituutioita ei ole olemassa, mutta jotkut maassa toimivat kansalaisjärjestöt ovat 

kiinnostuneita edistämään termin käyttöönottoa. 

Kambodzha on yrityksille monessa mielessä haasteellinen ympäristö, erityisesti 

systemaattisen korruption, maakiistojen, ihmiskauppatilanteen, kehittymättömän 

infrastruktuurin ja työntekijöiden oikeuksien heikon tilanteen vuoksi. Kambodzha on 

kuitenkin nopeasti kasvava talous, jossa erityisesti kestävään ympäristötalouteen, 

vesihuoltoon ja sanitaatioon ja koulutukseen erikoistuneilla yrityksillä on kysyntää. 

Tämän muistion tarkoituksena on kartoittaa yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä Kambodzhassa. 

Raporttiin on koottu sekä tietoa Kambodzhan yhteiskunnallisesta kontekstista, jossa yritykset joutuvat 

toimimaan että mahdollisuuksista, joita Kambodzha yrityksille tarjoaa. 

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 

Järjestäytymisvapaus on Kambodzhassa lakisääteinen oikeus. Kambodzhan vuoden 2010 perustuslain 

artikla 36 ja vuoden 1997 työlaki takaavat oikeuden ammattiyhdistysten muodostamiseksi. Lisäksi 

Kambodzha on ratifioinut kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen 87 (Ammatillinen 

järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu). Ammattiyhdistysten määrä maassa, 

jossa työnantajat ovat pitkään estäneet järjestäytymisvapauden omissa tehtaissaan, onkin 2000-luvulla 

ollut nousussa. 

Järjestäytymisvapauden lakisääteisyys ei ole kuitenkaan estänyt jatkuvia yrityksiä sen rajoittamiseksi tai 

ammattiyhdistysaktiivien häiritsemistä. Ay-liikkeiden aktiivitoimijat ja johtajat ovat usein joutuneet 

väkivallan, uhkailujen tai kostotoimenpiteiden uhreiksi, koska he ovat ajaneet työntekijöiden oikeuksia ja 

yhdistysten perustamista tehtaisiin. Muun muassa ILO1 ja ITUC2 ovat raportoineet ay-johtajien murhista, 

joista kansainvälisesti huomiota on herättänyt erityisesti vuonna 2004 murhattu Chea Vichea. Ay-johtajien 

murhat ovat usein jääneet selvittämättä. 

                                                           

1
 ILO:n raportoidut järjestäytymisvapaustapaukset Kambodzhassa: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO::P20060_COUNTRY_ID,P20060_COMPLAINT_STATU_ID:103

055,1495810.  
2
 ITUC:n (International Trade Union Confederation) raportti vuoden 2013 järjestäytymisvapausrikkomuksista: http://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2013_eng_final.pdf. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO::P20060_COUNTRY_ID,P20060_COMPLAINT_STATU_ID:103055,1495810
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:20060:0::NO::P20060_COUNTRY_ID,P20060_COMPLAINT_STATU_ID:103055,1495810
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Myös työntekijöiden lakko-oikeutta on rajattu ja rauhanomaiset mielenosoitukset ovat usein loppuneet 

poliisin hajotettua ne väkivaltaisesti. Erityisesti vaateteollisuuden työntekijät ovat viime vuosina 

osoittaneet mieltään minimipalkan nostamiseksi. Viimeisin kehitys Kambodzhassa järjestäytymisvapauden 

suhteen on maan hallituksen pyrkimys vaikeuttaa ammattiyhdistysten syntymistä uudella 

ammattiyhdistyslailla, jota yhdistykset tai ihmisoikeusjärjestöt eivät ole saaneet kommentoida. 

Ihmisoikeusjärjestöt ja ILO ovat kritisoineet lakia muun muassa ammattiyhdistysten rekisteröinnin 

vaikeuttamisesta ja pitkittämisestä, ja yhdistysten minimijäsenmäärien nostamisesta.3  

b) Korruptio & lahjonta 

Korruptio (ja lahjonta) Kambodzhassa on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Transparency Internationalin 

julkisen sektorin korruptiota mittaavassa indeksissä Kambodzhan sijoitus on 156/175 maasta.4  Korruptio 

läpäisee Kambodzhassa lähes koko yhteiskunnan. Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan Kambodzhan 

rakenteellinen korruptio on yksi yritystoiminnan ja investointien suurimmista esteistä.5 Business Anti-

Corruption Portalin mukaan yritysten täytyy olla Kambodzhassa toimiessaan tietoisia hitaasta ja kattavasta 

byrokratiasta, jossa lupien myöntämisestä (erityisesti rakennussektorilla) on yleistä vaatia lahjuksia.6 

Kambodzhan hallitus on pyrkinyt kitkemään korruptiota kiristämällä maan korruptiota käsitteleviä lakeja. 

Vuoden 2010 korruption vastaisessa laissa korruptioon syyllistynyt viranomainen voidaan tuomita jopa 15 

vuodeksi vankilaan. Laki ei kuitenkaan kriminalisoi niin sanottuja voitelurahoja (facilitation payments), joita 

valtion viranomaiset voivat vastaanottaa palveluiden nopeuttamiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

julkisten hankintojen kehityskeskuksen (UNPCDC) mukaan Kambodzhan parlamentti sääti vuonna 2012 

lain julkisista hankinnoista, joilla on pyritty taistelemaan korruptiota vastaan julkisella sektorilla.7 

Kambodzhan oikeusjärjestelmä on yksi maan korruptoituneimmista julkisen sektorin toimijoista. Suurin 

osa tuomioista ei määräydy lain vaan rahan tai valta-aseman perusteella. Tuomiot yritysriidoissa ovat usein 

olleet epäjohdonmukaisia. Oikeusjärjestelmä, kuten yleisesti maan julkinen sektori, on hallitsevan 

Kambodzhan kansanpuolueen (Cambodian People's Party, CCP) valtapolitiikan läpäisemä. Puolue on 

lainsäädännön avulla lisännyt valtaansa oikeusasteiden hallitsemisesta ja tuomareiden nimittämisestä.8 

                                                           

3
 "ILO attacks trade union law." Phnom Penh Post 29.5.2014: http://www.phnompenhpost.com/national/ilo-attacks-trade-union-

law. Ihmisoikeusjärjestöjen CLEC ja LICADHO analyysi viimeisemmästä lakiluonnoksesta syyskuulta 2014: http://www.licadho-

cambodia.org/reports/files/199JointBriefAnalysisDraftTradeUnionLaw2014-English.pdf.  
4
 Transparency Internationalin vuoden 2014 korruptioindeksi: http://www.transparency.org/cpi2014/results.  

5
 US State Department, 2013 Investment Climate Statement (Cambodia): 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204614.htm.  
6
 Business Anti-Corruption Portal "Business Corruption in Cambodia": http://www.business-anti-corruption.com/country-

profiles/east-asia-the-pacific/kingdom-of-cambodia/business-corruption-in-cambodia.aspx.  
7
 UNPCDC "Cambodia – New procurement law"  15.1.2012: http://www.unpcdc.org/home/service/news/asia-the-

pacific/cambodia/new-procurement-law.aspx.  
8
 "New laws will undermine Cambodia's judiciary, say critics." Radio Australia 16.7.2014: 

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/new-laws-will-undermine-cambodias-judiciary-say-

critics/1343673.  
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Puolueen kautta oikeusjärjestelmään kytkeytyneitä viranomaisia ei rangaista heidän tekemistään 

rikoksista. Kansainvälisten yritysten määrän kasvaessa maassa, Kambodzha on perustanut kansallisen 

sovittelukeskuksen (National Arbitration Centre) vuonna 2012, jotta yritysriitojen käsittelyä ei tarvitsisi 

viedä oikeusasteisiin ja ne saataisiin ratkaistua tehokkaammin. 

Korruptio ulottuu myös maan poliisijärjestelmään ja yritysten ei pitäisi maailman talousfoorumin (World 

Economic Forum) kilpailukykyraportin mukaan luottaa Kambodzhan poliisiin.9 Kambodzhassa laittomasti 

toimivat yritykset lahjovat usein poliisia toimintansa jatkamiseksi. Erityisesti julkisten hankintojen kohdalla 

lahjonta on yleistä ja hankintojen perusteet jäävät usein salaisiksi. 

Maassa toimivien yritysten täytyy kiinnittää erityistä huomiota luonnonvarakysymyksiin. Jatkuvien 

maaoikeuskiistojen vuoksi Kambodzhassa toimivien yritysten pitäisi aina varmistaa, että vuokrattavan 

maa-alueen oikeudellinen omistus on kunnossa, sillä maassa tapahtuu paljon maa-alueiden laittomia 

kaappauksia. Kansalaisjärjestöjen mukaan maan kaivos- ja puuteollisuus ovat usein poliittisen korruption 

läpäisemiä ja puutavaran salakuljetus ja ympäristöstandardien laiminlyöminen ovat arkipäivää.10 Myös 

muiden luonnonvarojen hallinta on puutteellista.  

c) Lapsityövoima 

Kambodzha on pyrkinyt ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä ratifioimalla ja toimeenpanemalla YK:n 

lasten oikeuksien sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat lapsikaupasta, prostituutiosta ja pornografiasta 

(vuonna 2002) ja lasten osallisuudesta aseellisiin konflikteihin (vuonna 2004) Kambodzha on osapuoli ILO:n 

sopimuksissa työntekijöiden vähimmäisiästä (nro 138) ja lapsityövoiman pahimmista muodoista (nro 182), 

jonka maa toimeenpani vuonna 2007. Kambodzhan työlaissa on myös säädetty työntekijöille minimi-iät 

alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelemiseksi. 

Lainsäädäntö ei kuitenkaan kohtaa todellisuutta, sillä ILO:n avustaman kansallisen lapsivoimatutkimuksen 

mukaan noin 1,52 miljoonaa 4-15-vuotiasta lasta (eli 44,8 prosenttia kambodzhalaisista lapsista) 

työskentelee jossakin muodossa.11 Maplecroftin lapsityövoimaindeksin mukaan Kambodzha kuuluu erittäin 

korkean riskin maihin, joissa lapsityövoiman käyttö on laajamittaista ja päivittäistä.12 

Lapsityövoiman käyttö Kambodzhassa perustuu sekä taloudellisiin että kulttuurisiin syihin. Toisaalta maan 

alhaiset tuotantokustannukset lisäävät lapsityövoiman käyttöä erityisesti maataloussektorilla, jossa ILO:n 

mukaan työskentelee jopa 76,5 % työtä tekevistä lapsista. Usein lapset työskentelevät perheidensä 

toimeentulon lisäämiseksi. Lasten työnteon nähdään erityisesti köyhimmissä perheissä olevan lisäksi hyvä 

keino oppia erilaisia taitoja.  

                                                           

9
 World Economic Forum Global Competitiveness Report 2013-2014: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-

report-2013-2014.  
10

 "Cambodian NGOs Threaten to Expose More Illegal Logging". Radio Free Asia 25.11.2013: 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/logging-11252013185559.html.  
11

 Cambodia Child Labour Country Brief: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=7793.  
12

 Maplecroft Child Labour Index: http://maplecroft.com/about/news/child-labour-index.html.  
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Kambodzhassa maataloudessa toimivia yrityksiä on epäilty yhteyksistä lapsityövoimaan, tuoreimpana 

esimerkkinä brittiläisen sokerijätti Tate & Lyle:n tapaus vuodelta 2013, jossa ihmisoikeusjärjestöt syyttivät 

yritystä lapsityövoiman käytöstä sen tuotantoketjussa.13 Lapsityövoimaa käytetään myös sekä teollisuus- ja 

palvelusektoreilla, jossa lapset työskentelevät vaarallisissa työoloissa ja altistuvat kemikaaleille että 

palvelutyössä, jossa lapsia uhkaa riisto ja ihmiskauppa. Kambodzhan ratifioimista sopimuksista huolimatta 

lasten altistuminen vaarallisille työn muodoille on ILO:n mukaan nousussa Kambodzhassa 2000-luvulla.14 

ILO on myös arvioinut, että noin 300 000 lasta ei pysty käymään koulua työnteon vuoksi. 

d) Pakkotyö 

Kambodzha kuuluu Maplecroftin 2013 julkaisemassa pakkotyölistauksessa (Forced or Involuntary Labour 

Index) korkean riskin maihin.15 Kambodzha on ihmiskaupan alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaa, jossa 

pakkotyö liittyy erityisesti maassa vallitsevaan köyhyyteen (3/4 elää alle maan köyhyysrajan) ja 

sosiaaliseen liikkuvuuteen. Pakkotyötä esiintyy maataloudessa, kalastus- ja rakennusteollisuudessa, 

vaateteollisuudessa ja kotitalouksissa tehtävässä palvelutyössä. Naisten ja lasten kohdalla pakkotyö 

linkittyy usein seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksikauppaan. 

Pakkotyötä tapahtuu myös yli maarajojen. Kambodzhalaisia miehiä myydään usein kalateollisuudessa 

toimiville aavelaivoille, kun taas naiset joutuvat osaksi seksikauppaa tai kotitaloustyöläisiksi. Pakkotyö on 

kytkeytynyt Kambodzhan poliittiseen järjestelmään ja korruptioon, ja sen vuoksi sitä on ollut vaikea kitkeä 

maasta. Tämä huolimatta siitä, että Kambodzha on ratifioinut ILO:n pakkotyösopimuksen (nro. 29) vuonna 

1969. 

ILO toteuttaa Kambodzhassa kahta työntekoon liittyvää ohjelmaa, Better Work ja Decent Work Country 

Prgramme (2011–2015), joiden tarkoitus on parantaa työoloja Kambodzhassa ja puuttua pakkotyöhön. 

e) Palkkaus 

Minimipalkasta säädetään Kambodzhan vuoden 1997 työlaissa.16 Lain mukaan työntekijöiden palkan tulee 

olla vähintään minimipalkan suuruinen ja palkkauksen tulee taata työntekijöille ihmisarvoinen elintaso. 

Työlaki ei kuitenkaan säätele numeerista minimipalkkaa, vaan se on jätetty työministeriön alaiselle 

komitealle (Labour Advisory Committee, LAC). Usein minimipalkka ei Kambodzhassa riitä päivittäiseen 

elämiseen, vaikka se ylittäkin maan virallisen köyhyysrajan. Maan keskiansiot jäävät vain 750 dollariin 

vuodessa. 
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 "Tate & Lyle sugar supplier accused over child labour". The Guardian 9.7.2013: 

http://www.theguardian.com/business/2013/jul/09/tate-lyle-sugar-child-labour-accusation.  
14

 ILO:n raportti Kambodzhan nykytrendeistä: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

integration/documents/publication/wcms_185267.pdf.  
15

 Maplecroft Forced or Involuntary Labour index: http://maplecroft.com/about/news/forced-labour.html.  
16

 Kambodzhan vuoden 1997 työlaki: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_150856.pdf. Doing Business -sivuston tilastointi: 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cambodia/labor-market-regulation.   
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ILO:n mukaan Kambodzhan tämänhetkiset minimipalkat ovat 61 dollaria/kuukausi vakituiselle työntekijälle 

ja 56 dollaria/kuukausi koeajalla oleville työntekijöille. Kambodzhan laaja vaateteollisuus on ainoa ala, 

jossa minimipalkat ovat nousseet säännöllisesti. Tämä johtuu pitkälti ammattiyhdistysten vaikutuksesta ja 

alan kansainvälisesti saamasta huomiosta. Vuoden 2014 aikana vaateteollisuuden työntekijät vaativat 

laajalti minimipalkan nostoa, mihin Kambodzhan hallitus vastasi väkivaltaisesti. Vuoden 2014 loppuun 

mennessä maan hallitus ja vaateyritykset suostuivat kuitenkin korottamaan minimipalkkaa 28 prosentilla 

128 dollariin/kuukaudessa (liittojen vaatimus oli 140 dollaria).17 

f) Syrjintä 

Suoraa ja epäsuoraa syrjintää tapahtuu jokapäiväisessä elämässä Kambodzhassa. Etnisiä vähemmistöjä 

pidetään usein toisen luokan kansalaisina ja maassa elää useita eri etnisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, joille 

ei ole Kambodzhan kansalaisuutta eikä oikeutta perusoikeuksiin. Erityisesti etnisten vietnamilaisten ja 

turvapaikanhakijoiden oikeuksia ei ole kunnioitettu vaan heitä on usein vainottu, tapettu ja karkotettu. 

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vähemmistöjen on mahdotonta työllistyä Kambodzhassa ilman 

kansalaisuutta, vaan he joutuvat usein työskentelemään epävirallisesti pienellä palkalla.18 

Kambodzhan työlain mukaan syrjintä ei saa olla peruste palkkaamiselle, sosiaalietuuksille tai ylennyksille. 

Myös Kambodzhan perustuslaki puhuu kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä ja maa on ratifioinut 

ILO:n syrjinnän kieltävän sopimuksen (nro 111). Yhdenvertaisuus ei ole kuitenkaan toteutunut 

käytännössä, sillä etnisten vähemmistöjen lisäksi myös naisia ja seksuaalivähemmistöjä syrjitään usein 

työelämässä. Naisille maksetaan usein huonompaa palkkaa kuin samaa työtä tekeville miehille. Asia 

Foundationin mukaan naisten osuus julkisen sektorin työntekijöistä on melko alhainen ja he joutuvat usein 

työskentelemään matalapalkkaisimmissa ja vaarallisemmissa töissä.19 

g) Työaika 

Lakisääteinen työaika Kambodzhassa on pääsääntöisesti 48 tuntia/viikko, maksimissaan 8 tuntia päivässä 

sukupuoleen katsomatta. Työviikko on normaalisti kuusipäiväinen (maanantai-lauantai). Työlaki sallii 

kuitenkin 50-tuntisen työviikon kahtena kuukautena vuodessa, mikäli työn kausiluonteisuus tätä vaatii. 

Työlaissa on myös määrätty ylitöistä, jotka eivät saisi ylittää kahta tuntia päivässä sekä yötyöstä. 

Käytännössä erityisesti vaateteollisuudessa työntekijät työskentelevät huomattavasti lakisääteistä 

työaikaansa kauemmin, sillä alhaisten palkkojen vuoksi ylityötulot ovat usein pakollisia toimeentulon 

takaamiseksi. 
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 "Cambodia Sets Minimum Wage Below Union Demands". Wall Street Journal 12.11.2014: 

http://www.wsj.com/articles/cambodia-sets-minimum-wage-below-union-demands-1415789944.  
18

 "Ethnic Vietnamese in Cambodia face discrimination." IRIN 19.3.2013: http://www.irinnews.org/report/98786/ethnic-

vietnamese-in-cambodia-face-discrimination.   
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 "The Role of Women in Cambodia." The Asia Foundation 08/2013: 

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/CambodiaWEPFINAL.pdf.  
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h) Työturvallisuus ja -terveys 

Kambodzha on osapuoli ILO:n valkoisen lyijyn käytön maalitarvikkeissa estävässä sopimuksessa ja 

työturvallisuudesta ja -terveydestä säädetään myös maan vuoden 1997 työlain kappaleessa kahdeksan. 

Työnantajien on muun muassa taattava työntekijöille mahdollisuus terveydenhoitoon työpaikalla ja yli 50 

henkilön yrityksien on perustettava pysyvä sairastupa. Työlain kappaleessa yhdeksän säädetään työhön 

liittyvistä onnettomuuksista ja niiden korvausvastuusta.  

Työturvallisuus ja sen aiheuttamat terveysriskit ovat olleet useasti esillä maan Kambodzhan 

vaateteollisuudessa. Muun muassa YK on ilmaissut huolensa työolojen vaarallisuudesta. ITUC:n Global 

Rights indeksin mukaan jopa puolet Kambodzhan vaateteollisuuden tehtaista ei noudata terveys- ja 

saniteettisäädöksiä ja työolot tehtaissa muistuttavat usein hikipajaa.20 Esimerkiksi H&M:ää ja Pumaa on 

syytetty työntekijöiden turvallisuuden vaarantamisesta Kambodzhassa, kun satoja työntekijöitä on 

pyörtynyt yritysten tehtaissa kemikaalikaasujen, huonon ilmanvaihdon ja aliravitsemuksen seurauksena. 

i) Maankäyttö 

Maankäyttö ja maan omistusoikeuden määrittäminen on yksi vaikeimmista kysymyksistä Kambodzhassa, 

sillä se liittyy tiiviisti maan traumaattiseen historiaan. Valtakautensa aikana (1975–1979) punakhmerit 

ottivat kaiken maan valtion haltuun ja kielsivät yksityisen maanomistusoikeuden tavoitteenaan aloitta 

maan historia alusta. Yksityistä maaoikeutta ei ollut olemassa Kambodzhassa vuoteen 1992 asti, kunnes 

Kambodzhan hallitus sääti maalain, joka antoi maan kansalaisten omistaa ja myydä maata. Vuonna 2001 

säädettiin uusi maalaki, jonka puitteissa kambodzhalaiset ovat pystyneet rekisteröimään hallussaan olevan 

maa-alueen ja hakemaan sille tunnustusta kansalliselta tasolta. Maaoikeuksien tunnustaminen on ollut 

kuitenkin haastavaa, sillä suurin osa maaomistusasiakirjoista on joko tuhoutunut punakhmerien aikana tai 

ne ovat liian puutteellisia oikeuksien tunnustamiseksi. 

Kambodzhan maalain mukaan vain luonnolliset henkilöt tai lakisääteiset yhtiöt, joilla on Kambodzhan 

kansalaisuus tai niiden kotipaikka on Kambodzhassa voivat omistaa maata. Maalain artiklan yhdeksän 

mukaan Kambodzhaan rekisteröity yritys, jonka osakkeista 51 prosenttia tai enemmän on Kambodzhan 

kansalaisten hallussa tai joka on saanut tunnuksen Kambodzhan lakiviranomaisilta, voi omistaa maata. 

Kambodzhan laki kaupallisista yrityksistä tukee maalain tulkintaa. Vuonna 2010 Kambodzhan hallitus sääti 

lain ulkomaalaisten yritysten omistusoikeudesta paikallisten omistamissa (co-owned) rakennuksissa.21 

Tämä ulkomaalaisia investointeja helpottamaan laadittu laki antaa kansainvälisille yrityksille 

mahdollisuuden omistaa kiinteistöjä ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin (ground floor ei kuulu tähän).  

Vaikka ulkomaalaisten yritysten omistusoikeus maahan on Kambodzhassa rajattu lailla, käytännössä 

kansainväliset yritykset voivat kuitenkin vuokrata valtion omistuksessa olevia julkisia maa-alueita 

käyttöönsä. Maan vuokraamisesta on säädetty maalain artikloissa 106–113. Maata voi vuokrata joko 
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 ITUC Global Rights Index 2014: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf.  

21
 Law on commercial enterprises: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2012/03/Law-on-Commercial-

Enterprises_English_050517.pdf.   
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lyhyeksi aikaa (maksimissaan 15 vuotta) tai yli 15 vuoden käyttöön. Valtion hallussa olevaa maata voi 

vuokrata yrityksille enintään 99 vuodeksi.22 Koska maan omistusoikeudet ovat Kambodzhassa edelleen 

useassa tapauksessa selvittämättä, raja julkisessa omistuksessa olevan maan ja yksityisten maan välillä on 

hämärä. 

Kanslianvälisten yritysten kasvava määrä maassa (osittain johtuen halvasta työvoimasta) ja hallituksen 

halusta vuokrata maata laajamittaisesti on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan aiheuttanut vakavia 

ihmisoikeusrikkomuksia. Erittäin räikeäksi kuvataan maakaappauksia, jotka ovat johtaneet jopa satojen 

tuhansien kambodzhalaisten pakkosiirtoihin ilman ihmisten kuulemista tai kompensaatiota. 

Maatalouspainotteisessa Kambodzhassa pakkosiirrot ovat paikallisen väestön toimeentulolle suuri riski.23 

Maakaappaukset ovat jatkuneet läpi 2000-luvun. Ihmisoikeusjärjestöt ja paikallisten asukkaiden etua 

ajavat asianajajat ovat valittaneet maakaappausten aiheuttamista rikoksista ihmisyyttä vastaan jopa 

kansainväliseen rikostuomioistuimeen (International Criminal Court, ICC). Kanteessa syytettyinä ovat 

ensisijaisesti armeijan ja poliisin jäsenet, jotka ovat toteuttaneet pakkosiirtoja. ICC päättänee 

lähikuukausina laoittako se tutkinnan asiasta.24 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Kambodzha sijoittuu EPI-indeksissä (Environmental Performance Index) sijalle 145/178. Maassa suurimpia 

ympäristöriskejä aiheuttavat vuosittaiset monsuuniajan tulvat, jotka ovat pahentuneet laittomien 

hakkuiden ja eroosion takia ja aiheuttaneet suuria tuhoja sekä kaupunkialueilla että maaseudulla. 

Kambodzhan hallitus on säätänyt vuonna 1996 ympäristönsuojelua koskevan lain, jossa säädetään muun 

muassa yksityisten yritysten ympäristövaikutusten arvioinnista.25 

Infrastruktuuri on maassa edelleen melko alhaisella tasolla ja tehtaat laiminlyövät usein 

turvallisuusmääräyksiä. Kambodzhan vaateteollisuuden tehdasonnettomuuksista on uutisoitu paljon. 

Kansallinen sosiaaliturvarahaston (National Social Security Fund – NSSF) mukaan työhön liittyvät kuolemat 

ovat nousseet 60 prosenttia verrattuna vuoteen 2012.26 Kambodzhan työministeriön mukaan suuri 

prosentuaalinen nousu voi selittyä liikenneonnettomuuksista, joissa vaatetehtaisiin kuljetettavia 
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 "Foreigners Buying and Leasing Property in Southeast Asia". Business-in-Asia.com: http://www.business-in-

asia.com/news/land_in_southeast_asia.html. Saksan konsulaatti: 

http://www.cambodiaconsulate.ch/deutsch/investment/property-and-land/index.html.  
23

 "Land Grab: Foreign Firms Drive Cambodians from Farms" Der Spiegel 27.11.2013: 

http://www.spiegel.de/international/business/foreign-companies-are-taking-farmlands-away-from-cambodians-a-

935801.html.  
24

 "Cambodian land grabs are 'crime against humanity', lawyers tell ICC". Reuters 7.10.2014: 

http://www.reuters.com/article/2014/10/07/us-foundation-cambodia-landgrabs-idUSKCN0HW1R420141007. "Cambodia’s Ruling 

Elite May Face ICC Probe Over Land Grab". The Diplomat 7.10.2014: http://thediplomat.com/2014/10/cambodias-ruling-elite-

may-face-icc-probe-over-land-grab/.  
25

 Environmental Protection and Natural Resource Management Law (1996): 

https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/1996_environmental_protection_and_natural_resource_management_la

w_on_1996.pdf.  
26

 "Cambodia's workplace deaths up." Thai PBS 2.4.2014: http://englishnews.thaipbs.or.th/cambodias-workplace-deaths.  
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työntekijöitä kuolee vuosittain. Työsuojelu on pääasiassa liittojen vastuulla, johtuen suuresta 

vastakkainasettelusta niiden ja työnantajapuolen/maan hallituksen välillä. 

k) Turvahenkilöstön käyttö 

Turvahenkilöstön käyttö Kambodzhassa on yleistä, erityisesti kansainvälisessä omistuksessa olevissa 

tehtaissa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan turvahenkilöstöä on kuitenkin usein käytetty työntekijöiden 

rankaisemiseen ja ammattiyhdistysten muodostamisen estämiseen tehtaiden sisällä. Varsinkin 

vaateteollisuudessa turvahenkilöstö toimii usein tehtaan johdon alaisuudessa ja toteuttaa sen määräyksiä 

esimerkiksi ihmisten erottamisessa.27 

Turvahenkilöstö on myös osaltaan ollut yhdessä Kambodzhan hallituksen joukkojen kanssa hajottamassa 

ammattiyhdistysten protesteja ja toiminut YK:n lainvalvontaviranomaisten säädösten vastaisesti.  

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

yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi 

hyödyntää? 

Kansalaisjärjestöt ovat suhteellisen uusia toimijoita Kambodzhassa. Kansalaisjärjestöjä alkoi ilmestyä 

maahan vasta 1990-luvulla kansainvälisten kehitysyhteistyötoimijoiden ja YK:n Kambodzassa olevien 

siirtymävaiheen valvontajoukkojen (United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC) 

vaikutuksesta. Johtuen Kambodzhan suhteellisen joustavista kansalaisyhteiskuntaa koskevista säännöistä 

ja säädöksistä ja ulkoisen rahoituksen saatavuudesta kansalaisjärjestöjen määrä maassa on kasvanut 

merkittävästi. Maassa ei ole laillista säännöstöä kansalaisyhteiskunnan hallitsemiseksi, mutta perustuslain 

mukaan järjestöjen täytyy rekisteröityä. Kambodzhan hallituksen uskotaan kuitenkin valmistelevan lakia, 

joka rajoittaisi kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti ammattiyhdistysten kokoontumisvapautta. Kepa:n 

mukaan massa on tällä hetkellä noin 3000 kansalaisjärjestöä, joista noin 1000 on aktiivisia. Näistä noin 

200–300 on kansainvälisiä järjestöjä.28  

Kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli perussosiaalipalveluiden tuottamisessa ja tukemisessa varsinkin 

maan syrjäseuduilla. Kansalliset ja kansainväliset järjestöt työskentelevät läheisesti maan hallituksen 

kanssa maatalous-, koulutus- ja terveysohjelmien parissa. Maan hallitus ei ole kuitenkaan katsonut hyvällä 

ihmisoikeuksiin keskittyvien järjestöjen kritiikkiä sen harjoittamasta politiikasta, mikä on osaltaan johtanut 

kiristyvään poliittiseen ilmapiiriin ja aktivistien turvallisuuden vaarantumiseen.29 Hallitus on myös estänyt 

kansalaisyhteiskunnan järjestämiä tapahtumia, jotka se on kokenut oman toimintansa kannalta liian araksi 

aiheeksi.  
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 "Cambodia: Garment Factories Thwarting Unions." Human rights watch 3.2.2014: 

http://www.hrw.org/news/2014/02/02/cambodia-garment-factories-thwarting-unions.  
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 "Reflections on Cambodian Civil Society." Kepa: http://www.kepa.fi/tiedostot/cambodia_cs_2013.pdf.  
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 Asian Development Bank: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28965/csb-cam.pdf.  
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Kambodzhalaisten kansalaisjärjestöjen suurin ongelma on niiden heikko yhteys ruohonjuuritason 

toimijoihin. Monet järjestöt nojaavat pikemminkin kansainvälisiin lahjoituksiin kuin sosiaaliseen aktivismiin 

tai paikalliseen vapaaehtoistyöhön. Kambodzhan hallitus on omalta osaltaan yrittänyt edistää ihmisten 

osallistumista järjestöihin kyläneuvostojen muodostamisella. 

Koska yhteiskuntavastuun käsite on Kambodzhassa melko uusi, maassa ei ole monia paikallisia 

kansalaisjärjestöjä, joita yritykset voisivat hyödyntää yhteiskuntavastuukysymyksissä. 

Yritysvastuutematiikasta voi olla yhteydessä kuitenkin esimerkiksi seuraaviin järjestöihin: Oxfam American 

paikallisjärjestö, EUROCHAM Cambodia (jolla on joitakin projekteja teemasta), PACTIS ja vielä melko 

alkutekijöissä oleva Kambodzhan kauppakamari. Myös Human Rights Resource Centre (HRRCA) voi tarjota 

apua ASEAN-kontekstissa.  

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

Council for Sustainable Development -verkostoa?  

Kambodzhassa ei ole tällä hetkellä Global Compact tai World Business Council -verkostoa.  

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

toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

OECD raportoi yhdestä tapauksesta vuodelta 2012, jossa yhdysvaltalaista sokerinjalostusyritystä syytettiin 

ihmisoikeusrikkomuksista sen tuotantoketjussa. Tapauksessa yritystä syytettiin sekä ihmisten 

pakkohäädöistä Koh Kongin sokeriplantaaseilta ilman julkista kuulemista että yritystoiminnasta ilman 

arviointisuunnitelmaa sen toiminnan sosiaalisista tai ympäristövaikutuksista. 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole kovin yleistä Kambodzhassa. Global Reporting Initiative -sivustolta 

löytyi yksi Acleda Bank -pankin raportti vuodelta 2005. Yritysten yhteiskuntavastuuta on kuitenkin pyritty 

lisäämään eri teollisuuden aloilla maan taloudellisen profiilin monipuolistamiseksi. Vaateteollisuus on 

kuitenkin edelleen maan talouden keskeinen sektori, vaikka ekoturismissa, reilussa kaupassa ja kestävässä 

luonnonvarojen käytössä nähdään potentiaalia. Maailmanpankin vuoden 2005 selvityksen mukaan useat 

turismisektorilla toimivat yritykset eivät kuitenkaan koe, että vastuu nähtävyyksien suojelusta tai 

köyhyyden vähentämisestä kuuluu niille, vaan sen pitäisi olla pikemminkin maan hallituksella.30 

                                                           

30
 World Bank "Corporate Responsibility and the Tourism Sector in Cambodia" (2005): http://www-
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Paikalliset yritykset ovat maailmanpankin selvityksen jälkeen alkaneet toteuttamaan 

yhteiskuntavastuutaan, vaikka siitä raportointi onkin jäänyt vähäiseksi. EZECOM, Manulife Cambodia, 

Angkor Gold ja Unilever ovat muun muassa tukeneet kouluja ja kestävää elämistä Kambodzhassa.31 

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? 

Vaikka Kambodzha on yhteiskuntavastuun toimintaympäristönä monessa mielessä haasteellinen, maassa 

on kuitenkin mahdollisuuksia yritysvastuun kehittämiseen. Useimmat yritysvastuuprojektit on toteutettu 

matkailualalla32, mutta suomalaisyritykset voisivat hyödyntää osaamistaan esimerkiksi seuraavilla 

sektoreilla: 

Kestävä metsätalous 

Laittomat puuhakkuut ja puukauppa ovat suuri ongelma Kambodzhassa, joka on 2000-luvulla menettänyt 

jopa 7,1 % metsäalastaan.33 Laiton puutavarakauppa on sidoksissa korruptioon ja suurin osa puutavarasta 

kulkee Kambodzhan rajan yli Kiinaan, jossa puulle on kysyntää luksushuonekalujen raaka-aineena. 

Kansainväliset järjestöt, kuten YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP), ovat 

aloittaneet kestävän metsätalouden projekteja Kambodzhassa. Metsätalouden osaamista tarvitaan ainakin 

yhteisöjen metsänhoidon ja -hallinnan parantamiseksi, puunkäytön kestävän käytön lisäämiseksi, metsien 

monimuotoisuuden ja jatkuvuuden säilyttämiseksi ja ympäristölainsäädännön kehittämiseksi.  

Jätehuolto ja sanitaatio 

Kambodzhan taloudellinen kasvu ja muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin, suurimpana maan 

pääkaupunki Phnom Penhiin, aiheuttavat jatkuvia ongelmia sekä jätteidenhuollossa sekä sanitaatiossa. 

Kambodzhalla on teknisellä tasolla olemassa erilaisia säännöksiä kiinteästä jätehuollosta, mutta niiden 

toimeenpano on usein puutteellista. Pienemmissä kaupungeissa ei ole kestäviä tai hygieenisiä 

jätteenkeräys- ja kaatopaikkoja, jätteidenpolttaminen on ongelmallista ja jätteiden dumppaaminen yleistä.  

Kambodzha tarvitsisi helposti hankittavaa ja hallinnoitavaa jätteidenhuoltoteknologiaa ongelmiensa 

ratkaisemiseksi.34 Suomalaisyritykset voisivat osallistua jätteidenpolton kehittämiseen ja esitellä 

Cleantech-ratkaisuja muun muassa jätteiden muuttamisesta energiaksi (biokaasu, kompostointi), sillä 
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 "Cambodian companies aim for corporate social responsibility". The Phnom Penh Post 25.9.2012: 

http://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-companies-aim-corporate-social-responsibility.  
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 Esimerkkejä SIem Reapin alueen matkailutalouden yhteiskuntavastuusta: 
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 "New Maps Show Heavy Deforestation In 2013" Cambodia Daily 16.1.2015: https://www.cambodiadaily.com/news/new-maps-
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 Waste2Ressource: http://waste2resource.org/cambodia/.   
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suurin osa Kambodzhassa tuotettavasta jätteestä on orgaanista. Jätehuollon merkitys korostuu esimerkiksi 

paikallisten juhlapyhien aikaan, kun suuri määrä ihmisiä kokoontuu yhteen paikkaan.35  

Infrastruktuurin kehittäminen 

Kambodzhan kaupungistumisen myötä maan infrastruktuuri on joutunut yhä suuremman paineen alle. 

Kambodzha sijoittuu hieman keskitason alapuolelle (83/160) maailmanpankin vuoden 2014 Logistics 

Performance Indexissä36, joka mittaa maailman maiden infrastruktuurin tasoa. Yksityisen sektorin 

osallistuminen infrastruktuurin kehittämiseen on ollut hidasta julkisen hallinnon korruption vuoksi. 

Kehitettävää löytyy esimerkiksi maan tie- ja vesiverkostossa (muun muassa vuonna 2004 noin 42 000 

kotitaloudella Phnom Penhissä oli ongelmia vedensaannin kanssa ja noin 24 000 kotitaloutta oli ilman 

vessaa37). Myös Kambodzhassa esiintyvät tulvat aiheuttavat suuria haasteita muun muassa 

terveydenhuoltoinfrastruktuurille. 

Koulutus ja tutkimus 

Kambodzhan lait takaavat kaikille lapsille yhdeksän vuoden peruskoulun, mutta todellisuudessa erityisesti 

maaseudulla elävät lapset eivät pysty osallistumaan opetukseen etäisyyksien tai työskentelyn vuoksi.14 

Etäoppimisjärjestelmille ja e-opetusteknologian kehittämiselle saattaisi olla maassa kysyntää, mutta 

puutteellinen infrastruktuuri asettaa omat haasteensa opetusteknologian kehittämiselle. Kambodzhassa 

tehdään myös vain vähän tutkimusta ja tieteellistä analyysiä yhteiskunnan haasteista ja kehityksestä38, 

joten yhteiskunnalliselle tutkimukselle voisi olla maassa kysyntää. 

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?  

Kambodzha haluaa hyötyä yhä enemmän Kaakkois-Aasian kasvavasta vetovoimasta. Maan hallitus on 

mahdollistanut kansainvälisten yritysten toiminnan maassa, ja se on ajanut yritysten etuja jopa 

ihmisoikeuksien kustannuksella. Kambodzha on myös pyrkinyt muuttamaan maahan kohdistuvia 

mielikuvia palkkaamalla Coca-Cola:n ja elokuvatuottaja David Puttnamin brändäämään maasta 

kukoistavan talouden ja helpon bisneksen tyyssijan.39  
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Yhteiskuntavastuun kehittymisen ja vastuullisen yritystoiminnan suurimmat haasteet liittyvät 

Kambodzhassa laajaan korruptioon, lainsäädännöllisen työn toimeenpanon hitauteen ja 

yhteiskuntavastuukäsitteen huonoon tuntemiseen. Pakalliset yhteiskuntavastuuinstituutiot ovat joko hyvin 

alkeellisella tasolla tai niitä ei ole. 

Kuluttajansuoja on Kambodzhassa vielä alkutekijöissään ja monille tuotteille ei ole kovinkaan 

yksityiskohtaisia standardeja. Kansalaiset eivät myöskään usein tiedä mahdollisista oikeuksistaan 

kuluttajansuojan suhteen. 

Vaikka Kambodzhan hallitus kontrolloi perinteistä mediaa, maassa toimiva sosiaalinen media on 

toistaiseksi melko avointa. Kansalaisjärjestöt ja yksityiset ihmiset ovat voineet keskustella ja kritisoida 

maan hallitusta ja ihmisoikeuksia rikkovia yrityksiä sen kautta. Kambodzhan hallitus on kuitenkin 

valmistelemassa kyberrikoslakia, jonka käytön ihmisoikeusjärjestöt pelkäävät johtavan sanavapauden 

heikentymiseen ja sosiaalisen median valvonnan kasvamiseen.40 
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