
 
 

 

CSR-taustamuistio/Laos    3.7.2014/BAN 

Yritysvastuun käsite on Laosissa uusi asia. Kommunistinen yksipuoluejärjestelmä ei ole 
mahdollistanut vapaata kansalaisyhteiskuntaa, joka voisi toimia aktiivisesti 
yritysvastuukysymyksissä. Instituutioita yritysvastuun editämiseksi ei ole. Yritysvastuuta 
toteuttavat lähinnä maassa toimivat kansainväliset yritykset, joiden kuluttajamarkkinat ovat 
länsimaissa. 

 
Laos on useiden rakenteellisten ongelmiensa ja poliittisen järjestelmänsä vuoksi haasteellinen 
ympäristö yrityksille. Laosia vaivaa muun muassa systemaattinen korruptio, puutteelliset 
ihmisoikeudet, kasvavat maakiistat ja ympäristönsuojelun heikkous. Nopeasti kasvava talous on 
kiihdyttänyt näitä ongelmia. Laos tarjoaa kuitenkin yrityksille mahdollisuuksia koulutuksen, 
vesihuollon, sanitaation ja kestävän metsätalouden aloilla. 

Tämän muistion tarkoituksena on kartoittaa yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä Laosissa. Raporttiin 
on koottu sekä tietoa Laosin yhteiskunnallisesta kontekstista, jossa yritykset joutuvat toimimaan että 
mahdollisuuksista, joita Laos 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 

 

Laosissa toimii kommunistinen yksipuoluejärjestelmä, jossa valta pitävä kommunistipuolue Lao PRP 

(People's Revolutionary Party) kontrolloi yhteiskuntaa. Hyväksyttyään YK:n kansalais- ja poliittisia 

oikeuksia koskevan yleissopimuksen (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), Lao 

PRP sääti vuonna 2009 yhdistyslain1, jossa määrätään yhdistysten perustamisesta, rekisteröinnistä ja 

niiden hallinnasta valtiotasolla. Käytännössä järjestöjen on rekisteröidyttävä relevantille 

viranomaistaholle ja noudatettava yhdistyslain periaatteita ja rajoituksia. Artiklan 20 mukaan järjestöt 

eivät saa uhata kansallista turvallisuutta, sosiaalista järjestystä, yleistä etua tai kansallista 

solidariteettia. Järjestöillä ei myöskään saa olla poliittista agendaa. Tämä on Freedom Housen mukaan 

johtanut siihen, että maassa toimivat kansalaisjärjestöt ovat yleensä keskittyneitä hyvinvointiin ja 

sosiaalipalveluihin.2 

 

Lao PRP kontrolloi tiukasti myös ammattiliittoja. Kaikkien ammattiyhdistysten on kuuluttava valtion 

viralliseen Lao Federation of Trade Unions -kattojärjestöön (LFTU), jolla on kaksoisrooli 

ammattiyhdistysten kontrolloijana ja mahdollisena työsuojelijana. ITUC Global Rights Indexin mukaan 

tämä antaa puolueelle paremman mahdollisuuden kontrolloida työläisiä, ja tehdastason LFTU-

edustajat ovatkin usein kommunistisen puolueen jäseniä.3 Vuoden 2006 työlaki kieltää työseisaukset 

                                                      
1
 Lao People's Democratic Republic: Decree on Associations (2009): 

http://www.iccsl.org/pubs/lao_pdr_decree_law_on_associations.pdf.  
2
 "Freedom in the World – Laos." Freedom House (2014): https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2014/laos#.VQjRq_mUfXs.  
3
 The ITUC Global Rights Index (2011): http://survey.ituc-csi.org/Laos.html?lang=en#tabs-3.  

http://www.iccsl.org/pubs/lao_pdr_decree_law_on_associations.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/laos#.VQjRq_mUfXs
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/laos#.VQjRq_mUfXs
http://survey.ituc-csi.org/Laos.html?lang=en#tabs-3


 
 

 

(artikla 65), jotka liittyvät työlain piiriin tai jos työkiistaa ollaan sovittelemassa4. Työntekijöillä ei ole 

oikeutta neuvotella kollektiivisesti. Yksityisissä tehtaissa neuvottelut muun muassa palkasta ovat 

mahdollista, mutta Laosin työlaki ei edellytä niitä työnantajilta tai rankaise työnantajia niiden 

puutteesta. 

 

Laos ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusta 87 ammattiyhdistysten 

järjestäytymisvapaudesta eikä sopimusta 98 järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen 

neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta. 

 

b) Korruptio & lahjonta 

 

Korruptio on Laosissa yleistä ja se kytkeytyy olennaisesti maata hallitsevaan kommunistiseen 

puolueeseen. Laos sijoittuu Transparency Internationalin korruptiota mittaavassa indeksissä sijalle 

145/175.5 Yleisempiä korruption muotoja ovat valta-aseman käyttö henkilökohtaisen edun 

hankkimiseksi, lahjonta, dokumenttien väärentäminen, teknisten suunnitelmien ja standardien laiton 

muokkaaminen ja dokumenttien hyväksymisen viivyttäminen henkilökohtaisen hyödyn hankkimiseksi. 

Laosissa korruptiosta hyötyvät usein myös perheenjäsenet ja valtaapitävien ystävät. Laosin hallituksen 

tarkastusviranomaisen johtaja Bounthong Chitmany ilmoittikin vuonna 2014, että valtion kassasta on 

vuosien 2012–2014 välisenä aikana väärinkäytetty 149,40 miljoonaa yhdysvaltojen dollaria.6 

 

Vaikka Laosin hallitus on reagoinut korruptiotapauksiin kriminalisoimalla korruption vuonna 2005 

säädetyllä lailla7 ja ratifioimalla Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastaisen sopimuksen (United 

Nations Convention against Corruption, UNCAC)8 vuonna 2009, korruption kitkemisessä ei ole 

onnistuttu lakien tehottoman toimeenpanon vuoksi. Hallitus on käytännössä puuttunut korruptioon 

siirtämällä siihen sekaantuneita alemman tason viranomaisia uusiin tehtäviin tai pakotetulle 

eläkkeelle. Joissakin tapauksissa viranomaisia on syytetty korruptiosta suljettujen ovien takana. 

Hallitus perusti vuonna 2011 tarkastus- ja antikorruptiokomiteaan (Government Inspection and 

Anticorruption Committee), jonka tehtävänä on paljastaa mahdollisia korruptiotapauksia hallinnossa. 

Korruptiotapauksia ei kuitenkaan ole tiettävästi viety oikeusasteisiin asti.9  

 

Laosin hallitus ei ole toimistaan huolimatta ymmärtänyt korruption todellisia syitä maassa. Monet 

viranomaiset käyttävät toimivaltaansa väärin ansaitakseen lisätienestejä alhaisen tulotasonsa vuoksi. 

                                                      
4
 Laosin työlain englanninkielinen käännös (2006): 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/35b83ea83a0a172fd321996ab9c72ec901af4e15.pdf. 
5
 Coppuption Perceptions Index (2014): http://www.transparency.org/cpi2014/results.  

6
 "Almost 150 million USD lost to corruption in Laos". Shanghai Daily 22.6.2014: 

http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=231097   
7
 Law on Anti-Corruption and Decree (2005): 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAL&url=http%3A
%2F%2Fwww.vientianetimes.org.la%2FLaws%2520in%2520English%2F58.%2520Law%2520on%2520Anti%2520Corruptio
n%2520and%2520Decree%2520(2005)%2520Eng.pdf&ei=AGeLVc-
yIYOaygO8nrigAQ&usg=AFQjCNGn0TTiRZbGSgGgdafMaJs1DorKIw&bvm=bv.96339352,d.bGQ.  
8
 UNTC signatories (2015): https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html.  

9
 "Laos – Corruption." GlobalSecurity.org (2013): http://www.globalsecurity.org/military/world/laos/corruption.htm.  

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/35b83ea83a0a172fd321996ab9c72ec901af4e15.pdf
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=231097
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.vientianetimes.org.la%2FLaws%2520in%2520English%2F58.%2520Law%2520on%2520Anti%2520Corruption%2520and%2520Decree%2520(2005)%2520Eng.pdf&ei=AGeLVc-yIYOaygO8nrigAQ&usg=AFQjCNGn0TTiRZbGSgGgdafMaJs1DorKIw&bvm=bv.96339352,d.bGQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.vientianetimes.org.la%2FLaws%2520in%2520English%2F58.%2520Law%2520on%2520Anti%2520Corruption%2520and%2520Decree%2520(2005)%2520Eng.pdf&ei=AGeLVc-yIYOaygO8nrigAQ&usg=AFQjCNGn0TTiRZbGSgGgdafMaJs1DorKIw&bvm=bv.96339352,d.bGQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.vientianetimes.org.la%2FLaws%2520in%2520English%2F58.%2520Law%2520on%2520Anti%2520Corruption%2520and%2520Decree%2520(2005)%2520Eng.pdf&ei=AGeLVc-yIYOaygO8nrigAQ&usg=AFQjCNGn0TTiRZbGSgGgdafMaJs1DorKIw&bvm=bv.96339352,d.bGQ
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.vientianetimes.org.la%2FLaws%2520in%2520English%2F58.%2520Law%2520on%2520Anti%2520Corruption%2520and%2520Decree%2520(2005)%2520Eng.pdf&ei=AGeLVc-yIYOaygO8nrigAQ&usg=AFQjCNGn0TTiRZbGSgGgdafMaJs1DorKIw&bvm=bv.96339352,d.bGQ
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/laos/corruption.htm


 
 

 

Korkean tason viranomaisia ei usein rangaista korruptiosta.10 Korruptio on vaikuttanut suoraan 

yritysten toimintamahdollisuuksiin Laosissa, sillä yrityksen joutuvat usein maksamaan lahjuksia 

yrityslisensseistä, tavarantoimituksista tai aikataulullisesti kiireellisistä dokumenteista.11 Global 

Witnessin mukaan korruptio on myös mahdollistanut laittoman puutavarakaupan ja maakaappaukset 

Laosissa.12 

 

c) Lapsityövoima 

 

Lapsityövoiman käyttö on yhä melko yleinen ilmiö Laosissa. Tämä johtuu osittain maan 

väestörakenteesta, sillä noin kaksi viidesosaa väestöstä on alle 18-vuotiaita. Vaikka Laosin hallitus on 

ryhtynyt toimiin lapsityövoiman vähentämiseksi ja muun muassa ratifioinut ILO:n perussopimukset 

työntekijöiden vähittäisiästä (nro 138), joka Laosin tapauksessa on 14 vuotta, ja lapsityön pahimpien 

muotojen kieltämisestä (nro 182) vuonna 2005, noin 71 000 6–13-vuotiasta lasta on silti mukana 

työelämässä. 6-13-vuotiaista tämä kattaa 6,5 prosenttia ikäryhmästä. 14–17-vuotiaiden 

työskentelijöiden määrä on huomattavasti suurempi, sillä jopa 189 924 lasta eli 34,7 prosenttia 

ikäryhmästä työskentelee päivittäin.13 

 

Suurin osa lapsityöntekijöistä työskentelee maaseudulla. CSR Asian mukaan jopa 90 prosenttia 

lapsityöntekijöistä on töissä joko maatalous-, metsätalous- tai kalastussektoreilla.14 Lapsityöntekijöitä 

esiintyy myös käsityöteollisuus-, kauppa- ja rakennussektoreilla. Jossakin tapauksissa lasten työmäärät 

saattavat ylittää Understanding Children's Work -ohjelman raportin mukaan jopa 40 tuntia viikossa. 

Jopa 6-vuotiaalla lapsityöläisellä keskiarvoinen työskentelyaika on lähes 27 tuntia viikossa.13 Laosin lait 

kieltävät periaatteessa vaarallisen työn alle 18-vuotiailta, mutta todellisuudessa jopa kaksi kolmasosaa 

lapsityöläisistä eli lähes 130 000 lasta työskentelee työssä, joka voidaan määritellä vaaralliseksi.14  

 

Lapsityövoima linkittyy Laosissa ensisijaisesti köyhyyteen. Lasten pitkäaikainen työskentely haittaa 

heidän koulunkäyntiään ja 6–13-vuotiasta 12,2 prosenttia ja 14–17-vuotiaista jopa 36,7 prosenttia ei 

käy ollenkaan koulua.13 Lasten koulutus ja puutteellisen lasten hyvinvointiin keskittyvän järjestelmän 

kehittäminen ovat keskiössä, kun lapsityövoiman käyttöön pyritään puuttumaan. Maan sisäisen 

lapsityövoiman käytön lisäksi tuhansia lapsia salakuljetetaan naapurimaihin, erityisesti Thaimaahan, 

jossa he päätyvät osaksi joko pakkotyövoimaa tai seksikauppaa.15 

 

 

 

 

                                                      
10

 " Laos: government’s failure to reform and address serious human rights issues call for EU action." FIDH (2014): 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20140515_laos_fidh-lmhr_briefer_en.pdf.  
11

 "Laos – Corruption." GlobalSecurity.org (2013): http://www.globalsecurity.org/military/world/laos/corruption.htm.  
12

 "Corruption is allowing Loggers and Land Grabbers to run Amok in Laos." Global Witness (2014): 
https://www.globalwitness.org/blog/corruption-allowing-loggers-and-land-grabbers-run-amok-laos/.  
13

 Understanding children's work and youth employment outcomes in Laos (2014): http://www.ucw-
project.org/attachment/Laos_Summary_child_labour_youth_employment20140109_132210.pdf.  
14

 "Child labour and children at risk in Laos". CSR Asia Weekly 5.2.2013: http://csr-asia.com/csr-asia-weekly-news-
detail.php?id=12210.  
15

 Humantrafficking.org – Lao PDR: http://www.humantrafficking.org/countries/lao_pdr.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/20140515_laos_fidh-lmhr_briefer_en.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/world/laos/corruption.htm
https://www.globalwitness.org/blog/corruption-allowing-loggers-and-land-grabbers-run-amok-laos/
http://www.ucw-project.org/attachment/Laos_Summary_child_labour_youth_employment20140109_132210.pdf
http://www.ucw-project.org/attachment/Laos_Summary_child_labour_youth_employment20140109_132210.pdf
http://csr-asia.com/csr-asia-weekly-news-detail.php?id=12210
http://csr-asia.com/csr-asia-weekly-news-detail.php?id=12210
http://www.humantrafficking.org/countries/lao_pdr


 
 

 

d) Pakkotyö 

 

Pakkotyötä esiintyy joissakin muodoissa Laosin rajojen sisällä ja sen naapurimaissa, jossa Laosin 

kansalaiset altistuvat ihmiskaupan eri muodoille. Laos on ratifioinut ILO:n pakkotyön vastaisen 

perussopimuksen (nro 29) vuonna 1964 ja maan hallitus on säätänyt vuoden 2006 työlaissa työvoiman 

pakkokäytön kiellosta. Pakkotyötä tapahtuu kuitenkin maan sisällä esimerkiksi pakotetun ylityön 

muodossa. Maan vaateteollisuudessa tämä on tarkoittanut työskentelyä lähes ympäri vuorokauden.16 

Global Slavery Indexin vuoden 2014 mittauksessa Laos sijoittuu 167 maan vertailussa sijalle 9617 

sijoittuen keskiarvon paremmalle puolelle ja korkeammalle kuin naapurimaansa. Maassa elää arvion 

mukaan 24 300 orjuutettua.18 Laosin kontrolloidun tiedonvälityksen vuoksi tarkkoja lukuja maan 

sisäisestä pakkotyöstä ja sen kattavuudesta eri sektoreilla on kuitenkin vaikea saada. 

 

Kuten naapurimaa Kambodzhan tapauksessa, suuri osa laolaisiin kohdistuvasta pakkotyöstä tapahtuu 

maan rajojen ulkopuolella. Yhdysvaltojen ulkoministeriön vuoden 2013 ihmiskaupparaportissa Laosista 

puhutaan ensisijaisesti ihmiskaupan lähtömaana. Ihmiskaupan uhrit ovat pääasiassa 

työpaikanhakijoita, jotka joutuvat hyväksikäytön ja pakkotyön uhreiksi kohdemaissa. Laosin kohdalla 

miehet ja pojat päätyvät usein Thaimaan kalastus- ja rakennusteollisuuteen, naiset ja tytöt taas 

kotiapulaisiksi, maatalous-, ja vaateteollisuuteen tai seksikaupan uhreiksi. Tästä johtuen Laos on 

sijoitettu toiselle asteelle (Tier 2) Yhdysvaltojen ulkoministeriön ihmiskaupparaportissa.19  

 

e) Palkkaus 

 

Laosin vuoden 2006 työlaissa määrätään, että kaikki työntekijät ovat oikeutettuja minimipalkkaan, 

riippumatta sukupuolesta, rodusta tai muista syrjimisperusteista. Laosin hallitus eli käytännössä 

kommunistisen puolueen politbyroo määrittää jokaisen alueen minimipalkan, joita työnantajien on 

noudatettava. Työnantajat eivät kuitenkaan ole aina noudattaneet hallituksen kehotuksia ja 

minimipalkkamääräyksiä on myös kierretty jättämällä palkkojen tukiosia (supporting allowances) 

maksamatta.20 

 

Huhtikuun alussa 2015 Laosissa astui voimaan uusi minimipalkkamääräys, joka nostaa 

kuukausipalkkoja 626 000 Laosin kipistä (77,93 dollaria) 900 000 kipiin (110,64 dollaria). Laosin 

ammattiyhdistysten kattojärjestö LFTU uskoo, että korotus auttaa houkuttelemaan lisää työvoimaa 

ulkomailta täydentämään maan työreserviä, joka on tällä hetkellä alimitoitettu Thaimaahan 

                                                      
16

 "Lao PDR Labour standards and productivity in the garments export sector". The World Bank (2012): 
https://www.jobsknowledge.org/ExperiencesFromTheField/ProjectDocuments/World%20Bank%20(2012)%20Lao%20PDR
_Labour%20standards%20No70809-LA.pdf.  
17

 Vertailussa 1 =huonoin, 167 = paras. 
18

 The Global Slavery Index (2014) – Laos: http://www.globalslaveryindex.org/country/laos/.  
19

 United States Department of State (2013): 2013 Trafficking in Persons Report – Laos: 
http://www.refworld.org/docid/51c2f3ad4d.html.  
20

 "Laotian firms fail to comply with minimum wage hike". The Nation 22.2.2013: 
http://www.nationmultimedia.com/aec/Laotian-firms-fail-to-comply-with-minimum-wage-hik-30200528.html.  

https://www.jobsknowledge.org/ExperiencesFromTheField/ProjectDocuments/World%20Bank%20(2012)%20Lao%20PDR_Labour%20standards%20No70809-LA.pdf
https://www.jobsknowledge.org/ExperiencesFromTheField/ProjectDocuments/World%20Bank%20(2012)%20Lao%20PDR_Labour%20standards%20No70809-LA.pdf
http://www.globalslaveryindex.org/country/laos/
http://www.refworld.org/docid/51c2f3ad4d.html
http://www.nationmultimedia.com/aec/Laotian-firms-fail-to-comply-with-minimum-wage-hik-30200528.html


 
 

 

kohdistuvan työperäisen muuton vuoksi. Laosin kansallinen kauppakamari taas on huolissaan 

palkankorotusten vaikutuksesta sijoituksiin ja yritystoimintaan.21 

 

f) Syrjintä 

 

Syrjintä on Laosissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Laos on ratifioinut YK:n kaikenlaisen rotusyrjinnän 

vastaisen sopimuksen (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, ICERD) vuonna 1974 ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 

yleissopimuksen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

CEDAW) vuonna 1981. Laosin vuoden 2003 perustuslain kahdeksas artikla kieltää kaiken etnisiin 

ryhmiin kohdistuvan syrjinnän.22 Tämä ei kuitenkaan ole estänyt maassa harjoitettavaa systemaattista 

väkivaltaa vähemmistöjä, erityisesti etnistä Hmong-kansaa kohtaan. YK:n ihmisoikeuskomitean 

mukaan vähemmistöt kärsivät usein metsien kaadosta, niistä aiheutuvista pakkosiirroista ja 

heikentyvistä taloudellisista ja sosiaalisista oloista. Vähemmistöjen periteiset tavat ja harjoittamat 

elinkeinot ovat maaoikeuksien puutteellisuudesta johtuen usein uhattuna. Erityisen haavoittuvia ovat 

naiset ja nuoret tytöt, jotka ajautuvat usein pakkosiirtojen vuoksi osaksi Kaakkois-Aasian 

systemaattista ihmiskauppaa.23 

 

Syrjintä ulottuu myös työelämään Laosissa. ILO:n maaohjelman mukaan ammattiyhdistystoimintaan 

osallistuvat joutuvat usein syrjinnän kohteiksi Laosin puutteellisten lainsäädännöllisten 

suojelumekanismien vuoksi.24 YK:n naisten aseman paranemista tarkastelevan komission sihteeristön 

johtajan Chansoda Phonthipin mukaan naisten asema on Laosissa parantunut sukupuolisensitiivisen 

lainsäädännön ansioista. Naisia on myös nimitetty enenevässä määrin merkittäviin hallinnollisiin 

työtehtäviin. Naisten oikeuksien toimeenpanossa Laosin ongelmat liittyvät erityisesti maaseudun 

naisiin joiden perustavanlaatuiset taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ovat usein uhattuna huonon 

sanitaation, terveydenhuollon ja rakenteellisten ongelmien vuoksi.25 

 

g) Työaika 

 

Laosin vuoden 2006 työlaissa määrätään työajoista. Työviikko on kuusipäiväinen ja 

maksimityötuntimäärä päivässä on kahdeksan tuntia ja viikossa 48 tuntia riippumatta työn luonteesta. 

Työlaki määrää lisäksi, että viikoittainen työtuntimäärä ei saa ylittää kuutta tuntia päivässä tai 36 

tuntia viikossa, jos kyseessä on vaarallinen työ, jossa työntekijä voi altistua säteilylle, kemikaaleille tai 
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 "Lao minimum wage under debate". Shanghai Daily 20.6.2014: 
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=227133.   
22

 Constitution of the Lao People's Democratic Republic (2003): 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_11734
8.pdf.  
23

 "Committee on the Elimination of Racial Discrimination discusses Lao People's Democratic Republic and Italy with 
NGOs." OHCHR (2012): 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11877&LangID=E#sthash.6dhjaTON.dpuf.  
24

 Decent Work Country Programme – Lao PDR (2011-2015). ILO (2012): 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/laos.pdf. "The Basic Rules Of Employment In Laos: 
Updates to the Lao Labour Law." J&C 16.12.2014: http://jclao.com/the-basic-rules-of-employment-in-laos/.   
25

 "Lao women facing less discrimination." The Brunei Times 3.5.2015: http://www.bt.com.bn/news-asia/2015/05/03/lao-
women-facing-less-discrimination.  
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työskentelyolosuhteet ovat haastavat. Työlain 17 artikla säätää työn tauoista. Työaikaan sisältyy 45 

minuutin ruokatauko, jonka lisäksi työnantajan tulee antaa työntekijän levätä 5-10 minuuttia aina 

kahden työskennellyn tunnin jälkeen.4 

 

Työlain artiklassa 18 säädetään ylitöistä, jotka saavat olla kuukaudessa maksimissaan 45 tuntia ja niihin 

vaaditaan työntekijän sekä ammattiyhdistyksen edustajan suostumus. Mikäli kuukausittainen ylityö 

ylittää 45 tuntia, työnantajan tulee pyytää tähän lupa työhallinnosta. Käytännössä työajat eivät usein 

toteudu ja pakkoylityö on Laosissa yleistä etenkin vaateteollisuudessa. 

 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Laosin vuoden 2006/2013 työlaissa vastuu työntekijöiden työturvallisuudesta ja -terveydestä on 

työnantajalla. Työnantajien on varmistettava, että työolot ovat turvalliset, huolehdittava tarpeellisesta 

valaistuksesta, saniteettitiloista, juomavedestä, ensiavun järjestymisestä ja järjestettävä työntekijöille 

mahdollisuus lääkärintarkastuksiin kerran vuodessa. Työnantajan on myös järjestettävä erillinen 

varastohuone myrkyllisille aineille ja toimittava ennaltaehkäisevästi tulipalojen ja sähköiskujen 

estämiseksi työpaikalla. Laosin työlaki kieltää työnantajaa altistamasta raskaana olevia naisia raskaalle 

tai vaaralliselle työlle.26 Laos on myös ratifioinut ILO:n valkoisen lyijyn käytön maalitarvikkeissa 

estävän sopimuksen.27 

 

Säännöksistä huolimatta työturvallisuus ei aina välttämättä toteudu kaikissa olosuhteissa. Laosin 

vaateteollisuudessa työskentelevät nuoret naiset kärsivät usein vaikeista työoloista eikä heillä ole 

tarvittavaa tietoa omista työoikeuksistaan.28 Huonot työolot ja alhainen palkka erityisesti 

vaateteollisuudessa ovat johtaneet siihen, että useat työntekijät lähtevät tekemään samaa työtä 

Thaimaahan, mikä on johtanut akuuttiin työvoimapulaan Laosissa.29 Lisäksi World Policy Forumin 

mukaan työoikeuksiin kuuluva palkallinen sairasloma ei käytännössä toteudu.30  

 

i) Maankäyttö 

 

Laosin uudistettava, vuoden 2003 maalaki säätelee maanomistuksesta ja -käytöstä maassa. Maalain 

kolmas artikla käytännössä määrittää, että kaikki maa Laosissa on valtion omistuksessa. Valtio voi 

antaa kansalaisilleen ja yrityksille oikeuksia käyttää tai vuokrata maata.31 Kansainväliset yritykset eivät 
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ole käytännössä voineet omistaa maata Laosissa, vaan ne ovat joutuneet tyytymään maksimissaan 99 

vuoden vuokrasopimuksiin. Maalain uudistus muuttanee tätä käytäntöä ja mahdollistanee 

ulkomaisten yritysten maakaupat Laosissa, jolla maa pyrkii lisäämään ulkomaisia investointeja.32 

 

Yksityisillä ihmisillä on Freedom Housen arvion mukaan mahdollisuus saada omistusoikeus maahan 

Laosissa – tosin maaoikeuksia on annettu ainoastaan hallitusta lähellä oleville tahoille.33 Maankäyttö 

on Laosissa yhdistynyt korruptioon, huonoon ympäristönsuojeluun ja alkuperäiskansojen oikeuksien 

sortamiseen. Laittomat hakkuut, metsäalueiden antaminen yrityksille ja kaupallinen maatalous ovat 

vuosien 1992–2002 välillä kutistaneet Laosin metsäalaa lähes 5,5 prosenttia.34 

 

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan maakaappaukset ja ihmisten pakkosiirrot ovat Laosissa yleistyneet 

roimasti viimeisten vuosien aikana. Yleensä maakaappaukset kohdistuvat alkuperäiskansojen tai 

köyhien viljelijöiden käyttämiin maa-alueisiin, mikä estää näitä ihmisiä harjoittamasta elinkeinoaan ja 

ajaa heidät yhä syvempään köyhyyteen ja mahdollisesti osaksi ihmiskauppaa. Suurin osa 

maakaappauksista tapahtuu resurssirikkailla ylänköalueilla, jossa suurin osa alkuperäiskansoista elää.35 

Maakaappauksen uhreiksi joutuneilla ei usein ole mahdollisuutta valittaa kohtelustaan, sillä Laosissa ei 

ole järjestelmää, joka oikeuttaisi kompensaatiota pakkosiirroista tai suojelisi ihmisten maaoikeuksia.33 

Laosin hallituksella on ollut käytössään "maasta rahaksi" -politiikka, jossa ihmisille on maksettu 

nimellinen korvaus heidän käyttämästään maa-alueesta, jotta se voidaan valjastaa yritysten käyttöön.  

Mikäli ihmiset eivät ole hyväksyneet kompensaatiota, heitä on uhattu vankeudella.36 

 

Maaoikeudet kytkeytyvät Laosissa ihmisoikeuksien puutteelliseen toteutumiseen ja maa-aktivistien 

katoamisiin. Kansainvälisesti eniten huomiota saanut tapaus on maa-aktivisti Sombath Somphonen 

katoaminen 15.12.2012.37 Ihmisoikeusjärjestö FIDH:n mukaan maa-aktivistit joutuvat kestämään 

jatkuvaa uhkailua, pelottelua ja mielivaltaisia pidätyksiä yrittäessään toimia maaoikeuksien paremman 

toteutumisen puolesta.38 
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j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

 

Laos sijoittuu EPI-indeksissä (Environmental Performance Index) sijalle 127/175.39 Ympäristön kannalta 

suurimpia ongelmia Laosissa ovat heikko ilmanlaatu (EPI-sijoitus 173/175), villieläinten laiton kauppa 

ja luonnonmetsien häviäminen lisääntyvien (laittomien) hakkuiden seurauksena. Hakkuut ovat 

aiheuttaneet myös eroosiota ja vesistöjen saastumista. Eroosio ja kasvava patojen rakentaminen ovat 

pahentaneet alueella esiintyviä tulvia entisestään ja huuhtoneet pois kokonaisia kyliä ja teitä.40 Laosin 

hallitus on säätänyt vuonna 1999 ympäristönsuojelulain41, mutta puutteellisen toimeenpanon vuoksi 

ympäristöongelmia ei ole pystytty ehkäisemään. 

 

Johtuen Laosin tiedonsaannin hankaluudesta tarkkoja tilastoja teollisuusonnettomuuksista on vaikea 

löytää. Työturvallisuuden puutteellisuuden perusteella voi vain arvioida, että onnettomuuksia 

luultavasti tapahtuu. 

 

k) Turvahenkilöstön käyttö 

Laosin haastavan tiedonsaannin vuoksi on vaikea arvioida, kuinka yleistä turvahenkilöstön 
käyttö maassa todellisuudessa on. Käytännössä maassa toimivat kansainväliset yritykset 
käyttävät turvahenkilöstöä oman toimintansa turvaamiseksi. Ihmisoikeusjärjestö Global 
Witnessin mukaan maakaappauksiin syyllistyneet yritykset, erityisesti niin kutsutut 
"kumiparonit" ovat käyttäneet aseistettua turvahenkilöstöä yhteisöjen pelotteluun ja 
pakkosiirtoihin. Nämä turvajoukot ovat suojelleet yritysten laittomasti hankkimia omistuksia 
ja jopa ampuneet maakaappauksia vastaan protestoineita ihmisiä.42 Laosin rakenteellinen 
korruptio on käytännössä edesauttanut myös poliisin ja maan armeijan käyttöä yritysten 
toiminnan puolustamiseen polkemalla kansalaisten oikeuksia. 

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

Laosin tiukka yksipuoluejärjestelmä ei ole mahdollistanut kansalaisjärjestöjen vapaata toimintaa 
maassa. Freedom Housen vapautta mittaavassa indeksissä Laos on luokiteltu "ei-vapaaksi" valtioiksi, 
jossa sekä poliittisia että kansalaisoikeuksia rajoitetaan ankarasti.43 Kansalaisjärjestöillä ei saa olla 
poliittista agendaa eivätkä ne saa aiheuttaa "sosiaalista epävakautta." Laosin lainsäädännön mukaan 
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kansalaisjärjestöjen on hankittava lisenssi toiminnalleen, mikä käytännössä mahdollistaa 
tehokkaamman valvonnan valtion taholta.44 

Laosissa ei käytännössä toimi kansalaisjärjestöjä, jotka keskittyisivät yhteiskuntavastuukysymyksiin. 
Kiinnostus yhteiskuntavastuuta kohtaan on ollut kuitenkin nousussa Laosissa toimivien yritysten 
keskuudessa. Earth Systemsin selvityksen mukaan tämä johtuu ensisijaisesti länsimaisten kuluttajien 
kasvaneesta tietoisuudesta maatalous- ja turismisektoreilla. Laosin kauppakamari (Lao National 
Chamber of Commerce and Industry; LNCCI), Euroopan kauppakamari Laosissa (European Chamber of 
Commerce and Industry in Lao PDR; ECCIL), Amerikan kauppakamari (American Chamber of 
Commerce, AMCHAM) ja Australian ja Uuden-Seelannin kauppayhdistys (Australian and New Zealand 
Business Association; ANZBA) ovat myös pyrkineet kehittämään yhteiskuntavastuun käsitettä 
Laosissa.45  

Kansalaisjärjestöjen rajoittuneen vapauden vuoksi Laosissa toimintaa suunnittelevan yrityksen 
kannattaa yhteiskuntavastuukysymyksissä olla yhteydessä kauppakamareihin, jotka ovat toistaiseksi 
pystyneet toimimaan vapaammin. 

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

Laosissa ei toimi Global Compact- tai WBCSD-verkostoa.  

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

OECD:n verkkosivut eivät raportoi yksityistapauksista Laosissa.  

 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuun käsite ei ole Laosissa vielä kovinkaan tuttu. Tästä johtuen myöskään 
yhteiskuntavastuuraportointi ei ole yleistä Laosissa. Earth Systemsin selvityksen mukaan 
yhteiskuntavastuuraportointi rajoittuu lähinnä suuriin kansainvälisiin yrityksiin, jotka ovat 
sisällyttäneet yhteiskuntavastuun osaksi toimintaansa ja jotka pyrkivät vahvistamaan asemaansa 
markkinajohtajina yhteiskuntavastuun avulla. Yhteiskuntavastuu on Laosissa toimiville yrityksille 
myös keino säilyttää "sosiaalinen lisenssi" (social license), joka oikeuttaa niiden toiminnan maassa.45 

Yhteiskuntavastuutoimintaa harjoitetaan lähinnä turismisektorilla ja maataloustuotannossa (Reilu 
kauppa), kun taas liikenne- ja kuljetussektoreilla käsite on lähes tuntematon. Earth Systemisin 
mukaan Laosin hallitus ja talousinstituutiot eivät ole tukeneet yhteiskuntavastuun käyttöönottoa.45 
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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? 

Laosin nopea taloudellinen kehittyminen ja korkeat vuosittaiset talouskasvuluvut (6–7 prosenttia) 

ovat useassa tapauksessa johtaneet ympäristökysymysten laiminlyöntiin. Laos sijoittuu EPI-indeksissä 

sanitaatiota mittaavassa osiossa sijalle 136/175, terveysvaikutuksissa sijalle 117/175, vesiresursseissa 

sijalle 145/175 ja metsiensuojelussa sijalle 111/175.39 Myös puhtaasta juomavedestä on maassa 

pulaa. Jätehuolto on Laosissa lapsenkengissä. Erityisesti maan pääkaupunki Vientianessa 

jäteongelmat ovat ajoittain äityneet pahoiksi jätteenpolttamisen ja dumppaamisen vuoksi. Suurin osa 

jätteestä on kierrättämätöntä eikä Laosin hallitus ole ollut taloudellisista syistä halukas rakentamaan 

jätteidenkäsittelylaitoksia.46 Ympäristönsuojelu on puutteellista ja Laosin metsät ovat häviämässä 

huolestuttavaa vauhtia. Laos tarvitsisi kipeästi ratkaisuja metsien kestävään käyttöön, sanitaatio- ja 

vesikysymyksiin ja ympäristöystävälliseen jätteidenkäsittelyyn, joka ei vaaranna ihmisten terveyttä. 

 

Laosin hallitus on yhdessä kansainvälisten järjestöjen ja muun muassa Yhdysvaltain hallituksen kanssa 

panostanut koulutuksen kehittämiseen maassa. Laosissa on vuonna 2011 aloitettu muun muassa 

koulutuksen ulottamiseen kaikille tähtäävä Fast Track Initiative -aloite ja maan lasten kouluttuneisuus 

on monilla mittareilla ylittänyt esimerkiksi naapurimaa Thaimaan lasten koulutustason.47 

Koulutukseen keskittyvät Room to Read -järjestön mukaan Laosin koulutusjärjestelmässä on yhä 

vakavia puutteita. Koulutusmateriaaleista on pulaa, oppilaille annettava ohjaus on puutteellista, 

opettajien koulutus on vajavaista, opettajilla ole mahdollisuutta elättää itseään työllään ja tyttöjen 

osallistuminen koulutukseen on yhä heikompaa kuin poikien. Myös alkuperäiskansojen ja 

vähemmistöjen lapsilla ei ole yhtäläistä mahdollisuutta koulutukseen.48 Yrityksillä, jotka ovat 

keskittyneet opettajien koulutukseen, oppimateriaaleihin tai etäkoulutusratkaisuihin voisi täten olla 

kysyntää Laosissa. 

 

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?  

Laos on keskusjohtoinen kommunistinen valtio, joka on nopean talouskasvun seurauksena 
syleilemässä kapitalistisia ajatuksia. Nopea talouskasvu ja vallan keskittyminen ovat johtaneet 
Laosissa rakenteelliseen korruptioon, alati heikentyviin ympäristöoloihin ja kansalaisten oikeuksien 
alistamiseen keskusjohdon talousunelmille. Lainsäädäntö on usein toimeenpanoltaan puutteellista ja 
kansalaiset eivät aina ole tietoisia omista oikeuksistaan. Maan hallitus kontrolloi tiukasti medioita 
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maassa ja on kieltänyt ihmisiä kritisoimasta hallitusta tai kommunistista puoluetta sosiaalisissa 
medioissa.49 
 
Kuluttajansuojelu on Laosissa uusi asia. Laosin hallitus on vuonna 2010 säätänyt asiasta lain, mutta 
sen toimeenpano on ollut erittäin hidasta. Laki keskittyy erityisesti ruoka- ja lääketuotteisiin, kasvi- ja 
eläinkauppaan ja immateriaalioikeuksiin. 
 
Laosin yritysverotusprosentti on sekä kotimaisille että ulkomaisille yrityksille 24 prosenttia. Pienet ja 
keskisuuret yritykset, jotka eivät ole rekisteröityneet arvolisäverojärjestelmään joutuvat maksamaan 
könttäsummaveron, joka vaihtelee kolmen ja seitsemän prosentin välillä riippuen yrityksen 
luonteesta.50 Laosin hallitus valvoo veronmaksua ja se on uhannut toukokuussa 2015 kieltää verojaan 
maksamattomien yritysten toiminnan maassa.51 
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