
 
 

CSR-taustamuistio/Panamai   24/08/2016/ASA-30/Anna Helttula 

Taustamuistioon on koottu tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta ja siihen liittyvistä 
teemoista Panamassa toimiville tai maahan investointeja suunnitteleville suomalaisyrityksille. 
Yhteiskuntavastuukysymyksiin liittyvä lainsäädäntö on Panamassa pääosin kunnossa, mutta 
Latinalaiselle Amerikalle tyypilliseen tapaan ongelmana on lakien osin puutteellinen 
toimeenpano.  

Panaman vahvuuksia ovat edistyksellinen lapsityön vastainen toiminta, suhteellisen korkea 
palkkataso, sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten huomioiminen työ- ja muussa 
lainsäädännössä sekä ympäristönsuojelun edistyneisyys. Oikeusjärjestelmä on kuitenkin 
heikko eikä järjestäytymisvapaus aina toteudu. Ihmiskauppa on erityisesti naisia ja tyttöjä 
koskettava ongelma. Lainsäädännöllisesti Panaman suurimpana heikkoutena voidaan pitää 
lakeja, jotka mahdollistavat veronkierron ja heikentävät yritystoiminnan läpinäkyvyyttä. 

Köyhyyden vähenemisestä huolimatta yhteiskunnallinen eriarvoisuus on suurta Panamassa. 
Erityisen heikossa asemassa ovat Panaman alkuperäiskansojen jäsenet, joista suurin osa elää 
köyhyydessä. Alkuperäiskansojen maankäyttöoikeuksia loukataan usein eikä 
alkuperäisväestön maille suunnitelluissa hankkeissa aina ole saatu asianmukaista 
ennakkosuostumusta alueen asukkailta. Panamassa toimivien ulkomaalaisten yritysten on 
syytä huomioida, että alkuperäisväestön konsultointi ja näiden hyväksynnän hankkiminen on 
tarpeen aina ennen näiden maille suunniteltujen hankkeiden aloittamista. 

Taustatietoa 
 

a) Järjestäytymisvapaus 

 

Panama on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta 

koskevat yleissopimukset nro. 87 ja 98 sekä kolmikantaneuvotteluja koskevan yleissopimuksen nro. 144. 

Panaman perustuslaissa taataan järjestäytymisvapaus. Perustuslain artiklan 39 mukaan on sallittua muodostaa 

yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka eivät ole ristiriidassa moraalin1 tai lain kanssa. Artikla 37 takaa 

vapauden mielipiteenilmaisuun ja artikla 38 oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen. Julkiset 

kokoontumiset ja mielenilmaukset eivät ole luvanvaraisia, mutta niistä on ilmoitettava viranomaisille 24 tuntia 

ennen tilaisuuden alkamista.2 

 

Panamassa on ongelmia järjestäytymisvapauden käytännön toteutumisessa ja osittain myös lainsäädännöllisiä 

vajaavaisuuksia. Maa on saanut ILO:n yleissopimusten noudattamista valvovalta komitealta CEACR:lta 

huomautuksia koskien sopimusten nro. 87 ja 98 toimeenpanoa. Sopimusta nro. 87 koskevat huomautukset 

ovat liittyneet pääasiassa kansallisen lainsäädännön ongelmiin kuten organisaatioiden muodostamista 

koskeviin rajoituksiin, lakko-oikeuden rajoituksiin ja ammattiyhdistysvapauden rajoituksiin julkisella sektorilla, 

merellä työskentelevien sektorilla sekä vientituotteiden jalostussektorilla. Sopimusta nro. 98 koskevat 

                                                      
1
 Artiklassa tarkennetaan erityisesti, että rotuun perustuvaa syrjintää edistäviä yhdistyksiä ei tunnusteta. 

2
 Panaman perustuslaki, ks. http://www.asamblea.gob.pa/cep/contitucion_del_1972_reforma.pdf  

http://www.asamblea.gob.pa/cep/contitucion_del_1972_reforma.pdf


 
 

huomautukset ovat myös pääasiassa liittyneet lainsäädännön ongelmiin koskien esimerkiksi työehto- ja 

palkkasopimusten neuvottelua.3  

 

Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestön ITUC:n vuoden 2014 raportissa Panama sai luokituksen 4 eli se kuuluu 

maihin, joissa ammattiyhdistykset ovat raportoineet systemaattisista työoikeuksien loukkauksista. Järjestö 

raportoi mm. tapauksesta, jossa eräs yritys loukkasi työehtosopimuksia sulkemalla yllättäen kaksi toimipaikkaa 

väittäen valheellisesti yrityksen olevan vararikossa. Seurauksena yli 70 ammattiyhdistykseen kuulunutta 

työntekijää jäi ilman työtä.4 Lisäksi järjestö on raportoinut vuonna 2011 sattuneesta tapauksesta, jossa 33 

työntekijää erotettiin näiden perustettua ammattiyhdistyksen.5 

 

Panaman rikoslain artiklan 107 mukaan henkilö, joka väkivaltaisesti estää kulkuvälineiden vapaan liikkumisen 

julkisilla teillä ja näin aiheuttaa haittaa julkiselle tai yksityiselle omaisuudelle, voidaan tuomita vankeuteen 

kuudesta kuukaudesta kahden vuoden ajaksi.6 ICNL:n mukaan tätä artiklaa on käytetty oikeuttamaan poliisin 

toimia julkisten kokoontumisten ja tapaamisten tukahduttamiseksi. Esimerkiksi Colonin provinssissa 

järjestetyssä julkisessa kokoontumisessa lokakuussa 2012 poliisin raportoitiin käyttäneen kyynelkaasua, 

pippurisumutetta ja tuliaseita kokoontumisen hajottamisessa. Toimia perusteltiin sillä, että kokoontuminen 

häiritsi liikennettä.7 

 

b) Korruptio ja lahjonta 

 

Korruptio on ongelma Panamassa. Transparency Internationalin korruptioindeksissä Panaman pistemäärä on 

39 (asteikolla 0–100, jossa 0 tarkoittaa hyvin korruptoitunutta ja 100 hyvin korruptiosta vapaata). Korruptio ei 

kuitenkaan indeksin mukaan ole Panamassa erityisen laajalle levinnyttä moniin muihin Latinalaisen Amerikan 

ja Karibian alueen maihin verrattuna. Vertailun mukaan Panama on alueen maista kuudenneksi vähiten 

korruptoitunut yhdessä El Salvadorin ja Trinidad ja Tobagon kanssa.8  

 

Lahjonta on joka tapauksessa Panamassa suhteellisen yleistä. Vuonna 2013 toteutetussa kyselyssä 15 % 

vastaajista vastasi myönteisesti, kun heiltä kysyttiin ovatko he joutuneet maksamaan lahjuksia oikeuslaitoksen 

kanssa asioidessaan.9 Suurta huomiota on viime aikoina saanut saksalaisen ohjelmistovalmistaja SAP:n 

toimintaan liittyvä lahjuskohu Panamassa. Loppuvuodesta 2015 SAP:n johtotason työntekijä sai Yhdysvalloissa 

22 kuukauden vankilatuomion Panaman viranomaisten lahjomisesta. Panaman entisen presidentin Ricardo 

Martinellin nimi on myös yhdistetty SAP:n lahjuskohuun.10 

 

                                                      
3
 ILO (2009) – La Libertad Sindical y la Negociación Colectiva en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Un 

Panorama de su estado Actual, s. 104–108. Saatavissa: http://www.ilo.org/sanjose/publicaciones/WCMS_304685/lang--
es/index.htm  
4
 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng.pdf , s. 60. 

5
 http://www.ituc-csi.org/panama-thirty-three-workers  

6
 https://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf  

7
 http://www.icnl.org/research/monitor/panama.html  

8
 Paremmin vertailussa pärjäsivät Uruguay, Chile, Costa Rica, Kuuba ja Jamaika, ks. http://www.transparency.org/cpi2015  

9
http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_profile_Panama_judiciary_and_prosecution_2014.p

df , s.7. 
10

 http://www.reuters.com/article/us-usa-crime-panama-idUSKBN0UD0B420151231  

http://www.ilo.org/sanjose/publicaciones/WCMS_304685/lang--es/index.htm
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Transparency Internationalin mukaan Panaman oikeuslaitos kärsii vakavista ongelmista. Tuomareita 

nimitetään usein poliittisin perustein, erityisesti korkeimpaan oikeuteen. Henkilökunta on huonosti 

koulutettua eivätkä kansalaiset luota oikeuslaitoksen oikeudenmukaisuuteen. Maassa ei ole itsenäistä 

toimielintä, joka vastaisi viranomaisiin kohdistuvien korruptioepäilyjen tutkinnasta ja korruption vastainen 

toiminta on kaiken kaikkiaan tehotonta. Valtioinstituutioiden sisäisen korruption ilmiantajia ei myöskään 

suojella millään tavalla. Vuonna 2011 aloitetun rikosoikeudellisen reformin on ollut tarkoitus nopeuttaa 

rikosoikeustapausten käsittelyä. Oikeuslaitos myös ylläpitää toimintansa läpinäkyvyyden parantamiseksi 

avointa tietokantaa, jossa voi mm. tarkastella oikeustapauksiin liittyviä asiakirjoja sekä annettuja tuomioita. 11 

 

Oikeusjärjestelmän heikkouksista huolimatta Panamassa kansalaisten luottamus poliisiin on UNDP:n 

selvityksen mukaan Latinalaisen Amerikan maiden vahvinta. Vuonna 2012 63 prosenttia panamalaisista koki, 

että poliisi suojelee ihmisiä rikollisuudelta. Koko Latinalaisen Amerikan tasolla vain noin 36 prosenttia kyselyyn 

vastanneista näki näin olevan, kun taas 43 prosenttia vastaajista päinvastoin uskoi poliisin olevan osallisena 

rikollisuudessa.12 

 

Vaikka Panaman perustuslaki suojelee sanan- ja lehdistönvapautta, on maan lehdistönvapaudessa 

parannettavaa. Hallitus painostaa itsenäisiä ja siihen kriittisesti suhtautuvia toimittajia. Entistä presidenttiä 

Ricardo Martinellia (2009–2014) syytetään poliittisten vastustajien ja median edustajien vakoilusta.13 Panaman 

lehdistönvapaus on Freedom Housen raportin mukaan Amerikan maiden keskitasoa heikompaa.14 

 

Panama on saanut viime aikoina negatiivista julkisuutta niin sanottuihin Panaman papereihin liittyvän 

veroparatiisikohun myötä. Ranskan hallitus aikoo palauttaa Panaman takaisin veroparatiisilistalleen ja OECD:n 

pääsihteeri Angel Gurría on syyttänyt Panamaa salailun kulttuurista ja siitä, että maa ei noudata kansainvälisiä 

standardeja koskien verotuksen läpinäkyvyyttä.15 Panama on tämän jälkeen ilmoittanut siirtyvänsä 

noudattamaan kansainvälisiä standardeja. Verotukseen liittyviä seikkoja käsitellään tarkemmin kappaleessa 

Verotus ja yritystoiminnan läpinäkyvyys. 

 

c) Lapsityövoima 

 

Panama on ratifioinut keskeisimmät lapsityövoiman käyttöön liittyvät kansainväliset sopimukset eli ILO:n 

yleissopimukset nro. 138 työnteon vähimmäisiästä ja nro. 182 lapsityön pahimmista muodoista sekä YK:n 

lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Lasten työnteon vähimmäisiäksi on ILO:n sopimusten puitteissa 

määritelty kansallisessa laissa 14 vuotta. Merillä tehtävään työhön on vähimmäisiäksi määritelty 15 vuotta ja 

kaivoksissa tehtävään työhön 18 vuotta. Vaaralliseksi määriteltävään työhön on 18 vuoden vähimmäisikä. 

Ikäraja työskentelylle on 15 vuotta niillä lapsilla, jotka eivät ole vielä suorittaneet loppuun oppivelvollisuuttaan.  
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http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_profile_Panama_judiciary_and_prosecution_2014.
pdf   
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 UNDP – Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y 
propuestas para América Latina,  s. 116. Saatavissa: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human-development-report-for-latin-america-2013-
2014.html  
13

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/panama  
14

 https://infogr.am/G9tKblQ4JdqkCSLD  
15

 http://www.aljazeera.com/news/2016/04/france-places-panama-list-tax-havens-160405143744628.html , 
http://www.oecd.org/tax/statement-from-oecd-secretary-general-angel-gurria-on-the-panama-papers.htm  
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Yhdysvaltojen työministeriö on kritisoinut Panaman lapsityövoimaan liittyvää lainsäädäntöä siitä, ettei laki 

asianmukaisesti määrittele mikä on nuorille soveltuvaa kevyttä työtä. Laissa ei myöskään ole säädetty 

asianmukaisia sanktioita lapsityövoiman käytöstä vaarallisessa työssä.16 Lapsityövoimaa käytetään Panamassa 

todistetusti ainakin kahvin, melonien ja sokeriruo'on tuotannossa. Lisäksi lapsia työskentelee kaduilla, 

kotiapulaisina, kaupoissa ja rahastajina busseissa. Myös pakkotyötä esiintyy ja lasten seksuaalinen 

hyväksikäyttö kaupallisessa tarkoituksessa on vakava ongelma.17 

 

Alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten keskuudessa työnteko on huomattavasti yleisempää kuin muiden lasten. 

Lasten työnteon yhteys köyhyyteen on selvä: vuonna 2010 alkuperäiskansoihin kuuluvien työskentelevien 

lasten perheistä yli 75 % vastaanotti jonkinlaista taloudellista tai ruoka-apua.18  

 

Panama on onnistunut hyvin lapsityövoiman käytön vähentämisessä ja arvioiden mukaan Panamassa 

esiintyykin Latinalaisen Amerikan maista vähiten lapsityövoiman käyttöä. Vuonna 2014 maassa arvioitiin 

olevan noin 27 000 työtä tekevää lasta, mikä on noin 23 000 lasta vähemmän kuin vuonna 2012.19 Tilastot 

eivät kerro työtä tekevien lasten määrästä koskaan täysin luotettavasti, sillä epävirallisella sektorilla ja etenkin 

pakkotyössä olevien lasten määrää on hankalaa arvioida. Joka tapauksessa Panamassa ilmiö näyttää olevan 

monia muita alueen maita paremmin hallinnassa ja poliittista tahtoa lapsityövoiman käytön lopettamiseen 

selvästi on. Panamassa on toimittu aktiivisesti lapsityövoiman käytön lopettamiseksi ja esimerkiksi myönnetty 

stipendejä, jotta lapsityössä olevat voisivat palata kouluun.20 Panama myös pyrkii olemaan ensimmäinen 

Latinalaisen Amerikan täysin lapsityövoimasta vapaa maa.21 

 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

 

Panama on ihmiskaupan uhrien lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa. Ihmiskaupan uhrien ja pakkotyössä olevien 

määrää on vaikeaa arvioida luotettavasti. Global Slavery Indexin arvion mukaan Panamassa elää nykypäivän 

orjuudessa noin 15 900 ihmistä, noin 0,4 % maan väestöstä.22 

 

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan suurin osa panamalaisista ihmiskaupan uhreista on pakotetussa 

seksityössä. Heistä valtaosa on naisia ja tyttöjä. Panamalaisilla ihmiskaupan uhreilla on myös riski joutua 

pakotettuun seksityöhön muissa maissa. Panamassa olevista ulkomaalaisista ihmiskaupan uhreista suurin osa 

on Kolumbiasta, Dominikaanisesta tasavallasta tai muista Keski-Amerikan maista kotoisin olevia naisia. Suurin 

osa muuttaa maahan vapaaehtoisesti työn perässä, mutta joutuu perillä pakotettuun seksityöhön tai (joskin 

vähemmissä määrin) kotitaloustyöhön. Ihmiskaupan miesuhreja on etenkin rakennus-, kaivos-, maatalous- ja 

ravintola-aloilla. Seksiturismi ja siihen liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on myös ongelma 
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 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/panama  
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 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/panama  
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 ILO-IPEC – Encuesta de trabajo infantil Panamá 2010: Informe de resultados, s. xii, xvi. Saatavissa: 
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 http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_376359/lang--es/index.htm  
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 Ks. esim. http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_217681/lang--es/index.htm , 
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 http://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_359943/lang--es/index.htm  
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 http://www.globalslaveryindex.org/index/  
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Panamassa.23 Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö keskittyy Panamassa turistialueille, pääasiassa 

Panama Cityyn ja rantakohteisiin.24 

 

Panama ei täysin noudata ihmiskaupan poistamiseen tähtääviä kansainvälisiä standardeja, mutta 

Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan se on parantanut ihmiskaupan vastaista toimintaansa. Uhreja on 

identifioitu aikaisempaa enemmän, ihmiskauppiaita on tuomittu vankeuteen ja tietoisuutta aiheesta on pyritty 

lisäämään. Ihmiskaupan uhrien suojelu on kuitenkin riittämätöntä. Suurin osa tunnistetuista uhreista ei saa 

apua eikä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi perustettuun rahastoon ole ohjattu rahoitusta.25 

 

e) Palkkaus 

 

Minimipalkka määräytyy Panamassa sektorikohtaisesti. Maa on lisäksi jaettu maantieteellisesti kahteen 

alueeseen, joita koskevat eri minimipalkat. Uusin minimipalkkoja koskeva määräys (gaceta oficial) on vuoden 

2015 lopulta ja se nosti minimipalkkoja noin 8,5 prosentilla. Minimituntipalkka sektorista ja alueesta riippuen 

on nyt 1,46–4,18 dollaria tunnilta. Panamassa kotitaloustyö ei kuulu normaalin minimipalkan piiriin, mikä on 

tyypillistä myös useissa muissa maissa.26 Kotiapulaisten laillinen minimipalkka on 225 dollaria kuussa alueella 1 

ja 250 dollaria kuussa alueella 2.27 

 

Keskimääräiset kuukausitulot Panamassa vuonna 2012 olivat ILO:n mukaan noin 646 USD, miehillä 

keskimääräisesti tätä suuremmat (652 USD) ja naisilla tätä matalammat (637 USD).28 Keskipalkka on 

Latinalaisen Amerikan mittakaavassa suhteellisen korkea. Keskipalkka-arvio saattaa kuitenkin olla todellisuutta 

korkeampi, sillä suurin osa työntekijöistä ei tienaa edes minimipalkan verran. América Economía -lehden 

mukaan vähintään minimipalkan verran tienaavia työntekijöitä olisi uusimman korotuksen myötä noin 39 % 

koko maan työvoimasta.29 

 

YK-järjestö ECLAC:n (The Economic Commission for Latin America and the Caribbean) vuonna 2013 julkaistu 

raportti korostaa palkkojen jakautuvan Panamassa hyvin epätasaisesti alueittain. Vähintään minimipalkan 

verran tienaavia on rikkaimmilla kaupunkialueilla (etenkin Panamá ja Colón) noin 60 % koko taloudellisesti 

aktiivisesta väestöstä, mutta muissa provinsseissa vain noin 50 % tai vähemmän. Alkuperäiskansojen 

asuttamilla alueilla (comarcas) tilanne on huonoin: vain alle 30 % työssäkäyvistä tienaa vähintään 
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 http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdf  
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 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/panama#_ENREF_19  
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 http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdf  
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 ILO:n mukaan 48,5 prosentissa maailman maista kotitaloustyöntekijöitä ei ole kotiapulaisia koskevaa minimipalkkaa tai 
minimipalkka on alempi kuin muilla työntekijöillä. Latinalaisen Amerikan ja Karibian maista kuitenkin suurimmassa osassa 
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http://www.mitradel.gob.pa/portal/page/portal/PGMITRADEL/transparencia/SALARIO%20MINIMO/DECRETO%20EJECU
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minimipalkan verran. Pääkaupunkiseudulla asuvat tienaavat parhaiten, kun taas alkuperäiskansojen 

asuttamilla alueilla tulot ovat keskimäärin vain 25 % kansallisesta keskitulosta.30  

 

Epävirallinen sektori on Panamassa melko suuri, vaikkakaan ei erityisen iso Latinalaisen Amerikan 

mittakaavassa. ILO:n arvion mukaan maataloustyöntekijät pois lukien epävirallisissa työsuhteissa oli 43,8 % 

kaikista työntekijöistä vuonna 2009.31 Epävirallisissa työsuhteissa olevat ovat muita työntekijöitä heikommassa 

asemassa ja pitkälti sosiaalisten etujen, kuten eläkkeiden ja sairasvakuutusten, ulkopuolella. Palkat ovat 

epävirallisissa työsuhteissa usein virallisia työsuhteita alhaisempia ja työsuojelu on yleensä olematonta. 

Panamassa epävirallisessa työssä on suhteellisesti enemmän naisia kuin miehiä.32 

 

f) Syrjintä 

 

Panaman perustuslain artiklan 19 mukaan rodun, syntyperän, vamman, yhteiskuntaluokan, sukupuolen, 

uskonnon tai poliittisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä on kielletty.33 Käytännössä syrjintää 

kuitenkin esiintyy ja erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvien panamalaisten asema on usein heikko. Syrjintää 

kohdistuu myös afropanamalaisiin, naisiin, lapsiin, vammaisiin, HIV/AIDS-tartunnan saaneisiin, 

seksuaalivähemmistöjen edustajiin sekä maahanmuuttajiin. Vankilaolot ovat Panamassa heikot ja 

oikeudenkäyntiä voi joutua odottamaan pitkään. Poliisia on syytetty liiallisesta voimankäytöstä ja henkisestä 

väkivallasta pidätysten ja kuulustelujen yhteydessä.34   

 

Panama on talouden kasvun myötä onnistunut hyvin pyrkimyksissään vähentää köyhyyttä, sillä Panama on 

ollut yksi Latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvavista talouksista. Siitä huolimatta noin 23 prosenttia 

panamalaisista elää yhä köyhyydessä.35 Köyhyys ja äärimmäinen köyhyys keskittyvät Panamassa suhteellisesti 

eniten maaseudulle, erityisesti alkuperäiskansojen asuttamille alueille. Absoluuttisesti suurin osa köyhyydessä 

elävistä panamalaisista asuu kuitenkin nykyisin kaupungeissa. Keskeinen haaste köyhyyden vastaiselle 

taistelulle Panamassa on suuri yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Vaikka eriarvoisuutta on viime vuosina 

onnistuttu vähentämään, on eriarvoisuuden aste maassa silti Latinalaisen Amerikan korkeimpien joukossa. 

Panaman alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla jopa 90 % väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä.36 

 

Vaikka Panamassa on vahva laillinen perusta alkuperäiskansojen oikeuksien suojelemiselle, on 

alkuperäiskansoihin kuuluvien panamalaisten asema käytännössä heikko. Esimerkiksi erilaisten 

alkuperäiskansojen mailla toteutettavien rakennus- ja muiden hankkeiden vaikutuksia alueen asukkaisiin ei 

huomioida riittävästi.37 Panaman seitsemästä alkuperäiskansasta viidellä on oma osittain autonominen 
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alueensa (comarca); pienemmille Bri Bri- ja Naso-alkuperäiskansoille omia hallinnollisia alueita ei ole 

myönnetty.38 Panama ei myöskään ole ratifioinut ILO:n alkuperäiskansoja koskevaa yleissopimusta nro. 169.39  

 

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista 145 maassa mittaavassa Global Gender Gap 2015 -vertailussa 

Panama sijoittui sijalle 44. Latinalaisen Amerikan ja Karibian 26 maasta Panama sijoittui 10. sijalle. Raportin 

mukaan Panama on edistynyt sukupuolten tasa-arvon edistämisessä viime vuosina: terveydessä naiset ovat 

saavuttaneet tasavertaisen aseman miesten kanssa. Edistystä on tapahtunut myös poliittisella tasolla, sillä 

naisia on valittu parlamenttiin aikaisempaa enemmän. Tyttöjen ja naisten koulutuksessa on kuitenkin otettu 

askelia taaksepäin.40 

 

Panaman laki nro. 82 vuodelta 2013 koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Laissa määritellään kaikkien 

tyttöjen ja naisten oikeus elää vapaana väkivallasta ja sen uhasta sekä valtion vastuu kunnioittaa naisten 

oikeuksia ja toimia näihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.41 Edistyneestä lainsäädännöstä huolimatta naisiin 

kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Panamassa. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisimpiä muotoja ovat 

lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, sukupuoleen perustuvat murhat ("femicidio") ja ihmiskauppa.42
 

 

Naisiin kohdistuu syrjintää myös työelämässä. Panaman oikeusasiamiehen toimisto on raportoinut tapauksista, 

joissa naistyöntekijöitä on irtisanottu näiden tultua raskaaksi. Naisilta on myös lainvastaisesti vaadittu 

raskaustestien tekemistä ennen työtehtäviin palkkaamista.43 Työelämän eri sektorit ovat Panamassa melko 

vahvasti sukupuolittuneita. Naisten osuus työntekijöistä teollisuudessa ja maataloudessa on vain 20 prosentin 

luokkaa, kun taas palvelualoilla naisia on kaikista työntekijöistä noin puolet.44 Myös kotitaloustyösektori on 

tärkeä naisia työllistävä ala. Panama on ratifioinut ILO:n kotiapulaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 

nro. 189 kesäkuussa 2015. Kotitaloustyötä tekevät ovat yleensä naisia alemmista tuloluokista, joten 

kotiapulaisten työolojen ja -ehtojen parantamiseen sitoutuminen on merkittävästi sukupuolten tasa-arvoon 

liittyvä kysymys. 

 

g) Työaika 

 

Panaman työlain mukaan päivittäinen työaika on kahdeksan tuntia. Maksimiviikkotyöaika on 48 tuntia 

työviikon ollessa kuusipäiväinen. Ylitöitä ei saa lain mukaan tehdä yli kolmea tuntia päivittäin eikä ylityötuntien 

määrä saa ylittää yhdeksää tuntia viikossa. Näin ollen ylityötunnit mukaan laskettuna korkein mahdollinen 

viikkotyöaika on 57 tuntia.45 
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ILO:n tilastotiedon mukaan keskimääräinen todellinen viikkotyöaika vuonna 2014 oli 38,4 tuntia. Yli 48-tuntista 

työviikkoa teki vuonna 2015 noin 8 prosenttia työntekijöistä.46 On kuitenkin syytä huomioida, että etenkin 

epävirallisella sektorilla työskentelevien todellista toteutunutta työtuntimäärää on vaikeaa arvioida. 

 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

 

Panaman kansallinen työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva lainsäädäntö on melko laajaa.47 ILO:n 

työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista 18 sopimuksesta Panama kuitenkin on ratifioinut vain kuusi ja 

työtarkastuksia käsittelevistä viidestä sopimuksesta kaksi.48 Maa on myös saanut ILO:n sopimusten 

toimeenpanoa valvovalta komitealta huomautuksia työtarkastuksia koskevan sopimuksen nro. 81 

puutteellisesta toimeenpanosta, koskien mm. tarkastusten tehottomuutta ja puolueellisuutta tarkastajien 

valitsemisessa.49  

 

Kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui Panamassa vuonna 2013 1,32 ja muita työtapaturmia 2,5 jokaista 

sataatuhatta työntekijää kohti. Luvuissa on huomioitu ainoastaan yksityisellä sektorilla tapahtuneet 

työtapaturmat.50 Erityisesti rakennussektorilla tapahtuu paljon työtapaturmia ja ILO on kritisoinut Panamaa 

siitä, ettei niiden estämiseksi ole tehty riittäviä toimenpiteitä.51 Panamassa vastuu työtapaturmien 

kompensaatiosta on kokonaisuudessaan työnantajalla.52 

 

Panamassa julkisen sosiaaliturvan piiriin kuului vuonna 2007 yli 74 prosenttia koko väestöstä. Panamassa on 

myös erilaisia sosiaaliturvan muotoja haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille, kuten Red de 

Oportunidades -ohjelma, jossa köyhät perheet saavat valtiolta suoraa taloudellista tukea.53 Nuorten 

työllistymistä pyritään tukemaan työnantajille maksettavilla korvauksilla, jotka kattavat osan nuorten 

työntekijöiden palkkakuluista (Pro Joven -ohjelma).54 Työttömyyskorvausta ei Panamassa makseta.55  

 

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset on Panaman työlainsäädännössä huomioitu melko hyvin. 

Panamassa on 14 viikon pituinen palkallinen äitiysloma, mikä täyttää ILO:n sopimusten nro. 3, 103 ja 183 

asettamat vaatimukset.56 Panaman lain mukaan vähintään 14 viikon pituinen ja palkallinen äitiysloma on 

pakollinen. Raskaana olevat ja imettävät naiset saavat lain mukaan kieltäytyä vaarallisista työtehtävistä, eikä 

raskaana olevilla saa teettää ylitöitä. Lisäksi imettävillä äideillä on oikeus imettää lasta työpaikalla työaikana.57 
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i) Maankäyttö 

 

Panaman perustuslain artiklassa 127 todetaan, että valtio takaa alkuperäiskansoille kollektiivisen 

maanomistusoikeuden.58 UNDP:n tulkinnan mukaan Panaman perustuslaki takaa alkuperäiskansojen 

ympäristöoikeudet (environmental rights) vain osittain: alkuperäiskansoille taataan maankäyttöoikeudet, 

mutta ei oikeutta näiden mailla sijaitseviin luonnonvaroihin.59  

 

Panaman ympäristölain (laki nro. 41) artiklassa 23 todetaan, että kaikki suunnitellut projektit tai aktiviteetit, 

joista voi aiheutua ympäristöriskejä, vaativat etukäteen tehtävän ympäristövaikutustutkimuksen. Tämä koskee 

myös alkuperäiskansojen mailla toteutettavia projekteja. Artiklan 26 mukaan ympäristövaikutustutkimuksen 

tekee kansallisen ympäristöviranomaisen valtuuttama henkilö, joka ei saa olla sidoksissa projektia 

suunnittelevaan yritykseen. 

 

Ympäristölaissa todetaan, että valtio kunnioittaa ja vaalii alkuperäiskansojen käytäntöjä, joita näillä on 

luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyen. Laki myös takaa alkuperäiskansoille käyttöoikeuden näiden 

alueella sijaitseviin uusiutuviin luonnonvaroihin. Laissa todetaan myös, että alkuperäiskansojen alueilla 

sijaitsevien luonnonvarojen käyttö ei saa vaikuttaa näiden kulttuuriin tai hengellisiin arvoihin eikä 

alkuperäiskansoja saa siirtää pois mailtaan ilman ennakkosuostumusta. Lisäksi lain mukaan alkuperäiskansoja 

tulee konsultoida ennen näiden mailla toteutettavien projektien aloittamista ja alkuperäiskansoilla on oikeus 

näiden mailla toteutetuista hankkeista saatavaan taloudelliseen hyötyyn. Kansallinen ympäristöviranomainen 

on vastuussa alkuperäiskansojen konsultoinnin toteuttamisesta.60  

 

Käytännössä maan- ja luonnonvarojen käyttöön liittyy paljon kiistoja keskushallinnon ja alkuperäiskansojen 

välillä. Esimerkiksi Barro Blancon patohankkeeseen liittyy pitkäaikainen maakiista alueella asuvan Ngäbe-

Buglén alkuperäisväestön ja Panaman hallituksen välillä. Ainakin kaksi mielenosoittajaa kuoli vuonna 2012, kun 

ryhmä alkuperäiskansaan kuuluvia panamalaisia oli asettanut tiesulun vastalauseena vesivoimaprojektille ja 

poliisi tukahdutti mielenilmauksen.61 Helmikuussa 2015 Panaman kansallinen ympäristöviranomainen 

keskeytti väliaikaisesti Barro Blancon padon rakennuksen, sillä hankkeen ympäristövaikutuksia oli arvioitu 

virheellisesti. Alkuperäiskansat ovat protestoineet patohanketta vastaan jo vuosien ajan. Nämä ovat 

todenneet, että heitä ei konsultoitu aidosti ennen hankkeen aloittamista ja että heidän maansa ovat vaarassa 

joutua veden varaan hankkeen myötä.62 Alueella on Ngäbe-Buglén alkuperäiskansoille myös hengellinen 

merkitys.63 Toukokuun 2016 lopulla padon sulkuportit avattiin ja viranomaiset pakkosiirsivät ja pidättivät 

alkuperäisväestöön kuuluvia mielenosoittajia, jotka asuivat yhä alueella.64 Kiista patohankkeesta jatkuu yhä.  
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Barro Blancon tapaus on tyypillinen esimerkki tilanteesta, jossa alkuperäiskansoilta ei ole saatu todellista, 

informoitua ennakkosuostumusta maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä ennen projektin aloittamista. On 

ensisijaisen tärkeää, että Panamaan alkuperäisväestön asuttamille alueille hankkeita suunnittelevat yritykset 

varmistavat, että alkuperäiskansojen konsultointi on toteutettu asianmukaisesti. Verisk Maplecroft kehottaa 

maahan investoivia länsimaisia yrityksiä tarkkuuteen tässä asiassa ja varoittaa, että asianmukaisen 

konsultaation puuttuessa länsimaiset yritykset ovat vaarassa joutua syytetyksi ihmisoikeusrikkomuksista.65 

 

j) Ympäristönsuojelu 

 

Panaman perustuslaki velvoittaa valtiota takaamaan väestölle terveellisen ja saasteista vapaan ympäristön.66 

Kansainvälisten ympäristöstandardien toteutumista mittaavassa Environmental Performance Indexissä 

Panama sijoittui arvioiduista 180 valtiosta sijalle 51. Latinalaisen Amerikan maista Panama suoriutui 

viidenneksi parhaiten. Erityisen hyvin Panama pärjäsi ilmanlaadun suhteen, mutta maatalouteen liittyvien 

standardien toteutumisessa maa laahaa jäljessä.67 

 

Suurimmat ympäristöä uhkaavat seikat Panamassa ovat muutokset maankäytössä, ympäristön yleinen 

saastuminen sekä kaupunkien hallitsematon kasvu. Erityisesti pääkaupunkiseudulla nopea kaupungistuminen 

on johtanut slummien muodostumiseen. Slummialueilla julkisten palveluiden kuten sanitaation ja jätehuollon 

puuttuminen huonontaa elämänlaatua ja aiheuttaa ympäristön saastumista. Pääkaupungissa myös 

ilmansaasteet ovat ongelma. Panamalla on hyvät edellytykset tulla ekologisesti kestäväksi yhteiskunnaksi, 

mutta ongelmia vihreään talouteen siirtymisessä saattavat aiheuttaa esimerkiksi lisääntyneet yhteiskunnalliset 

ongelmat.68 

 

Panama on biodiversiteetiltään valtavan rikas maa. Monet lajit ovat kuitenkin vähentyneet tai kuolleet 

sukupuuttoon maatalouden vaikutusten, metsästyksen, hakkuiden ja kaupungistumisen seurauksena. 

Biodiversiteetin suojelemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin niin valtion, yritysten kuin kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden taholta. Vedellä ja vesistöillä on Panamassa suuri merkitys paitsi ihmisille ja biodiversiteetin 

säilymiselle, myös historiallisesti, sillä maan kehitys linkittyy pitkälti Panaman kanavaan. Vesistöjen suojelu on 

kirjattu perustuslakiin ja ympäristölakiin no. 41.69 

 

Konkreettisin ympäristöön liittyvä uhka Panaman asukkaille on se, että ihmisten elämään merkittävästi 

vaikuttavien luonnonkatastrofien kuten tulvien ja maanvyöryjen määrä on lisääntynyt.70 Ilmastonmuutoksen 

odotetaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä entisestään Keski-Amerikassa. 

 

k) Turvallisuus 

 

Panaman turvallisuustilanne on yleisesti ottaen melko hyvä ja parempi kuin useissa muissa Keski-Amerikan 

maissa. Suomen ulkoasiainministeriö ei kuitenkaan suosittele matkustamista Panaman ja Kolumbian väliselle 

                                                      
65

 https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2015/11/13/low-politicaleconomic-risks-encourage-investment-
indigenous-groups-suffer-weak-protection-human-rights-country-risk-report/  
66

 Panaman perustuslaki, artikla 118, ks. http://www.asamblea.gob.pa/cep/contitucion_del_1972_reforma.pdf 
67

 http://epi.yale.edu/country/panama  
68

 http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf, s.5 ja 28. 
69

 http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf, s. 9–10, 18–19. 
70

 http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf, s.29. 

https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2015/11/13/low-politicaleconomic-risks-encourage-investment-indigenous-groups-suffer-weak-protection-human-rights-country-risk-report/
https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2015/11/13/low-politicaleconomic-risks-encourage-investment-indigenous-groups-suffer-weak-protection-human-rights-country-risk-report/
http://www.asamblea.gob.pa/cep/contitucion_del_1972_reforma.pdf
http://epi.yale.edu/country/panama
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/ILAC%20vFINAL%202010.pdf


 
 

rajaseudulle. Tarpeetonta matkustamista koko Dariénin maakuntaan kehotetaan välttämään ja matkustamaan 

maakunnassa vain alueilla, joilla on Panaman poliisin järjestämä vartiointi. Alueilla esiintyy huumekauppaan ja 

muuhun rikollisuuteen liittyviä väkivaltaisuuksia, kidnappauksia ja murhia.71 

Kansalaisjärjestöt 

Panamassa kansalaisyhteiskunta toimii aktiivisesti erityisesti ympäristöön, oikeudelliseen reformiin, 

ihmisoikeuksiin, hallituksen toimien läpinäkyvyyteen sekä etnisen identiteetin säilyttämiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyy joitakin rajoituksia ja esteitä. Esimerkiksi 

kansalaisjärjestön perustaminen ja rekisteröinti on monimutkainen prosessi vaadittujen dokumenttien ja 

maksujen takia. Kansalaisjärjestö voidaan myös hajottaa hatarinkin perustein, esimerkiksi jos sen järjestämien 

aktiviteettien katsotaan olevan hyvän tavan vastaisia tai ellei niistä ole mainintaa järjestön säännöissä. Vaikka 

laki takaa sananvapauden, käytännössä monet kansalaisjärjestöt joutuvat hallituksen painostuksen 

kohteeksi.72 

SumaRSE -verkostolla (ks. tarkemmin seuraava kappale) on jäsenenään useita kansalaisjärjestöjä, joilla on 

varmasti myös suomalaisyrityksiä hyödyttävää tietoa erilaisista yhteiskuntavastuukysymyksistä Panamassa. 

Esimerkiksi ympäristöjärjestö ANCON, lapsityövoiman vastainen järjestö Casa Esperanza, koulutukseen 

keskittyvä järjestö Fundación ProEd ja naisten oikeuksia ajava järjestö Voces Vitales ovat verkoston jäseniä.73  

Kansalliset yhteiskuntavastuun verkostot 

Panamassa toimii World Business Council for Sustainable Development -verkoston partneri SumaRSE, voittoa 

tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta Panamassa. SumaRSE pyrkii 

edistämään tietoisuutta yhteiskuntavastuusta, luomaan verkostoja ja järjestämään koulutuksia. Se myös 

koordinoi kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyöverkostoja, jotka pyrkivät edistämään yritysten 

yhteiskuntavastuuta. 

SumaRSE:n isännöimä Global Compact Network Panama on ollut voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 

rekisterissä vuodesta 2002.  

Maassa toimiviin yrityksiin kohdistuneet OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 

toimintaohjeisiin liittyvät yksittäistapausten selvitykset 

OECD on raportoinut yhdestä tapauksesta. Marraskuussa 2012 saksalaista monikansallista yritystä syytettiin 

työmarkkinasuhteiden rikkomisesta ja ihmisoikeusmääräysten loukkaamisesta useissa maissa, mukaan lukien 

Panamassa. Ammattiyhdistysten mukaan yritys ei ollut kunnioittanut työntekijöiden oikeutta muodostaa 

ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin, eivätkä sen tekemät toimenpiteet olleet riittäviä näiden oikeuksien 

kunnioittamiseksi. Panaman osalta valitusta ei hyväksytty, sillä syytösten ei nähty olevan riittävän spesifejä tai 

valitusten nähtiin koskevan vanhoja, jo ratkaistuja tapauksia.74 
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Yhteiskuntavastuuraportoinnin yleisyys 

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole Panamassa kovin yleistä eikä raportointia koskevia yleisiä 

toimintaperiaatteita ole olemassa. Global Reporting Initiativen ylläpitämästä tietokannasta raportteja löytyy 

Panamasta vain yhteensä 11 vuosilta 1999–2016.75 

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille 

Panama pyrkii tulemaan vahvaksi alueelliseksi logistiikkakeskukseksi. Infrastruktuurin parantamiseen, julkisen 

liikenteen tehostamiseen ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen liittyvissä hankkeissa voisi olla kysyntää 

suomalaisyritysten osaamiselle. Myös energiasektorilla, erityisesti uusiutuvalla energialla, on paljon 

mahdollisuuksia Panamassa. Lisäksi koulutussektorin yhteistyölle Suomen kanssa voisi hyvin olla kysyntää. 

Panama on kiinnostunut parantamaan koulutusjärjestelmäänsä ja Suomi tunnetaan Panamassa 

koulutusjärjestelmän korkeasta tasosta.  

Verotus ja yritystoiminnan läpinäkyvyys 

Panaman papereiksi nimetyistä julkisuuteen vuotaneista asiakirjoista selvisi vuonna 2015, että panamalainen 

lakiasiaintoimisto Mossack Fonseca oli auttanut maailmanlaajuisesti 14 000 asiakasta kiertämään veroja tai 

piilottamaan varallisuutta.76 Panama on tunnettu jo pitkään veroparatiisina. Maa omaksui 1970-luvulla 

tyypillisen veroparatiisimallin, johon kuuluvat mm. yritysten verovapaus ja tiukat pankkisalaisuuslait. Maan lait 

mahdollistavat kenelle tahansa verovapaiden, anonyymien yhtiöiden muodostamisen maahan. On esitetty, 

että erityisesti huumekauppiaat ovat käyttäneet hyväkseen maan tarjoamia mahdollisuuksia rahanpesuun.77 

Vuoden 2015 Financial Secrecy Index -vertailussa Panama sijoittui 14. sijalle, mikä osoittaa, että maalla on 

todellisia ongelmia talouden läpinäkyvyyden kanssa. Maa on Tax Justice Networkin mukaan aikaisemmin 

kieltäytynyt osallistumasta kansainväliseen yhteistyöhön, joka pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä. Taloudellisten 

salaisuussäännösten rikkomisesta voi Panamassa saada jopa vankeusrangaistuksen.78 Ongelmista huolimatta 

maa on ottanut edistysaskelia läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Financial Action 

Task Force (FATF) poisti Panaman harmaalta listaltaan helmikuussa 2016 ja kommentoi Panaman edistyneen 

huomattavasti rahanpesun vastaisissa toimissaan.79 Kansainvälinen valuuttarahasto IMF näkee, että 

pankkisektoria – Panaman finanssisektorin keskeisintä osaa – koskevaa sääntelyä valvotaan Panamassa 

suhteellisen hyvin.80  

Maahan on erityisesti Panaman papereita koskevan kohun jälkeen kohdistunut paljon kansainvälistä 

painostusta parantaa yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja taistella veronkiertoa vastaan. Maa onkin kevään 2016 

aikana sekä allekirjoittanut Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena on taistella veronkiertoa 

vastaan että allekirjoittanut OECD:n sopimuksen, joka pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä.81 
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i
 Tämä raportti on kooste, joka pohjautuu Team Finland -arvioihin. Toivomme otettavan huomioon, ettei raportti voi 
antaa täydellistä kuvaa kyseisen maan tilanteesta. Tietoa on hyvä hakea myös muista lähteistä. 


