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CSR-taustamuistio/Argentiina    30.12.2016 

Taustamuistiossa on tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta Argentiinassa sekä mitä Argentiinassa toimivien 
tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi 
työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen. 

1) Yleistilanne 

Asenteet ulkomaisia investointeja kohtaan ovat huomattavasti suotuisampia Mauricio Macrin hallituksen 
johtamassa Argentiinassa kuin ennen. Maan talous on avautunut kansainvälisille markkinoille, ja hallitus toivoo 
suorien ulkomaisten sijoitusten virtausta maahan. Korruptio on Argentiinaa pitkään vaivannut ongelma, johon 
nykyinen hallitus on pyrkinyt puuttumaan lainsäädännöllisten uudistusten avulla. Olosuhteet sijoituksille 
näyttäisivät siis olevan paranemassa, mutta myönteinen kehitys on vielä alkuvaiheessa. Maan taloudellisen 
vakauden on vielä lisäännyttävä ja näyttöjä pitkäjänteisyydestä saadaan vasta tulevaisuudessa. 

a) Järjestäytymisvapaus 

Argentiinan perustuslaki turvaa rauhanomaisen ja aseettoman järjestäytymisvapauden, kunhan toiminta ei 
riko maan lakeja ja normeja, aiheuta yleistä häiriötä tai uhkaa terveyttä tai turvallisuutta. Vuoden 2015 
joulukuussa valtaan astuneen presidentti Macrin johtama hallitus on todennut aikovansa puuttua entistä 
tiukemmin muun muassa tiesulkuihin, joita on lakkojen yhteydessä käytetty yleisenä vaikuttamiskeinona. 

Argentiinan perustuslaki turvaa (art. 14 bis.) oikeuden vapaaseen ja demokraattiseen 
ammattiyhdistystoimintaan, muun muassa oikeuden kollektiivisten työsopimusten toimeenpanoon ja 
lakkoon1. Lisäksi Argentiina on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimuksen nro. 87, joka takaa 
ammattiyhdistystoiminnan vapauden. Maan suurimpien ammattiyhdistysliikkeiden CGT:n (Confederación 
General del Trabajo, 1930) ja CTA:n (Central de Trabajadores de la Argentina, 1991) välillä ilmenee kuitenkin 
ristiriitoja erilaisten toimintatapojen, esimerkiksi työntekijöiden toiminnan järjestämisen suhteen.  

Hallituksen vaihdon myötä ammattiyhdistystoiminta on ollut aiempaa aktiivisempaa kuluvan vuoden aikana, 
vaikka ammattiliittojen ja hallituksen, sekä nykyisen että aiempien, suhde on perinteisesti ollut kitkainen. Uusi 
hallitus on ehdottanut lisää muutoksia työlainsäädäntöön, esimerkiksi työnantajan oikeuksiin purkaa 
työsopimus nykyistä lyhyemmällä aikavälillä, mikä on antanut lisää aihetta työntekijöiden lakkoiluun ja 
mielenosoituksiin, toisinaan yhteenottoihin virkavallan kanssa. Lisäksi Argentiinan korkea inflaatio on 
aiheuttanut levottomuutta työntekijöissä, jotka ovat tyytymättömiä yleisen palkkatason kehitykseen suhteessa 
inflaatioon.  

b)     Korruptio ja lahjonta    

Korruptio on ollut vakava ongelma Argentiinassa jo vuosikymmenien ajan ja se on juurtunut syvälle maan 
talouteen ja politiikkaan. Argentiina sijoittui Transparency Internationalin vuoden 2015 maiden korruptiotasoa 
mitanneessa luokituksessa sijalle 107/167. Yli 70 % argentiinalaisista arvioi, että hallituksen keinot korruption 
poistamiseksi ovat riittämättömät. Lisäksi noin 60 % kansalaisista arvioi tutkimuksessa, että vuodesta 2010 
lähtien korruptio on lisääntynyt maassa.  

Oikeusministeriön alaisuudessa toimii korruptiota ehkäisevä toimisto, Oficina Anticorrupción (OA), jonka 
vastuulla on tutkia ja estää lahjontaa valtion elimissä. OA toimii vuonna 1996 Caracasissa allekirjoitetun 
Amerikan maiden korruption vastaisen sopimuksen ehtojen mukaan2. 

                                                      
1
 http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1 

2
 Inter-American Convention Against Corruption, adopted on March 29, 1996 

http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1
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Vuoden 2015 lopulla aloittanut Mauricio Macrin hallitus on ilmoittanut ottaneensa tavoitteekseen korruption 
kitkemisen lainsäädännön tiukentamisen ja uudistamisen kautta3. Yksi keino korruption poistamiseksi on ollut 
hallituksen päätös julkistaa kaikki valtion toimintaa, kuten taloussuunnittelua, koskeva tieto kansalaisille. 
Edellinen hallitus tapasi vääristää hallituksen toimia koskevia tietoja, erityisesti taloussuunnitteluun liittyen, 
mikä mahdollisti lahjonnan poliittisten päätöksentekijöiden kesken.  

Argentiinassa korruptio on yleistä myös turvallisuus- ja oikeusviranomaisten keskuudessa, mikä mahdollistaa 
muun muassa rikosten rankaisemattomuuden. Turvallisuusviranomaisten korruptoituneisuus edistää ase- ja 
huumekauppaa erityisesti Buenos Airesin kaupungin ja provinssin sekä Rosarion provinssin alueilla.  

c) Lapsityövoima  

Argentiinan lainsäädännön mukaan työnteko on sallittu 16 vuotta täyttäneille. Lailla pyritään takaamaan alle 
16-vuotiaille lapsille mahdollisuus opiskeluun sekä riittävään lepoon ja vapaa-aikaan. 

Lapsityövoima on Argentiinassa lainsäädännöllä kielletty ja maa on mukana Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
lapsityövoimaa koskevassa sopimuksessa4. Lapsityövoimaa kuitenkin on, erityisesti maa- ja kotitaloussektorilla. 
ILOn mukaan noin 1,5 miljoonaa argentiinalaislasta ja -nuorta käy työssä. ILOn julkaisemien tietojen mukaan 
noin 60 prosenttia 5–17-vuotiaista työtätekevistä lapsista ja nuorista työskentelee maataloussektorilla, 26 
prosenttia palvelutehtävissä ja loput epävirallisissa töissä, kuten kerjäämisen tai kierrätettävien materiaalien 
keräämisen ja jälleenmyymisen parissa.  

Yleensä lasten työnteko on aikuisten organisoimaa. Köyhyydessä elävien perheiden vanhemmat lähettävät 
lapsensa tekemään töitä tai kerjäämään, jotta perheen talous paranisi. Vanhemmat, joilla on itsellään 
puutteellinen koulutustausta, eivät myöskään aina ole tietoisia lasten koulutuksen tärkeydestä ja suosivat 
lasten työntekoa koulunkäynnin sijaan.   

Valtio on pyrkinyt ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä muun muassa lisäämällä, monipuolistamalla ja tasa-
arvoistamalla koulutustarjontaa sekä parantamalla sen laatua. Valtio on lisännyt eri sosiaaliturvatukien määrää 
erityisesti perheissä, joissa vanhemmat eivät käy töissä tai todennäköisyys lasten työllistämiseen on muista 
syistä suurempi. Vuonna 2009 valtio kasvatti esimerkiksi lapsilisän maksunsaajien määrää noin 
kolmanneksella.  

Argentiinassa lapsilisän saamisen edellytyksenä on, että lapset ovat koulussa. Jotkut perheet yrittävät kiertää 
järjestelmää esimerkiksi viemällä lapset kouluun vain lukukauden alussa, jotta he saisivat todistuksen tukien 
vastaanottamiseksi. 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

Ihmiskauppa kielletään Argentiinan lainsäädännössä ja tuomio sen harjoittamisesta on vähintään 3–15 vuotta 
vankeutta. Argentiina on ratifioinut YK:n ihmiskaupan ehkäisemiseen tähtäävän sopimuksen5. Sopimuksella 
pyritään lisäämään sopimusmaiden välistä yhteistyötä ihmiskaupan hävittämiseksi.  

Tarkkoja, luotettavia lukuja ihmiskaupan uhreista ei ole saatavilla. Arviolta noin 600 ihmiskaupan uhreiksi 
joutunutta naista pelastettiin vuonna 2015. Tilastot osoittavat, että 85 prosenttia ihmiskaupan uhreista on 
naisia tai lapsia ja yli puoleen tapauksista liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä. Argentiinassa noin puolet 
ihmiskauppaa koskevista rikosilmoituksista tehdään pääkaupunkiseudulla.    

                                                      
3
 Ks. esim. http://www.infobae.com/2016/03/07/1795051-las-5-leyes-que-quiere-el-gobierno-combatir-la-corrupcion/ 

4
 ILO Convention C138 – Minimum Age Convention 

5
 YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti 

naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta 

http://www.infobae.com/2016/03/07/1795051-las-5-leyes-que-quiere-el-gobierno-combatir-la-corrupcion/
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Suuri osa ihmiskaupan uhreista joutuu pakkotyön uhreiksi. Argentiinan lainsäädäntö kieltää pakko- ja 
orjatyövoiman käytön. Ihmiskauppaa ja pakkotyötä vastaan työskentelevän Walk Free Foundation -järjestön 
vuoden 2016 pakkotyön määrää eri maissa mittaavan Global Slavery Indexin arvion mukaan Argentiinassa olisi 
tällä hetkellä 175 500 modernin orjakaupan uhria. Tämä tarkoittaa noin 0,4 prosenttia maan väestöstä.  

Suurin osa pakkotyön uhreista työskentelee tekstiili- ja maataloussektorilla. Pääkaupunkiseudulla on arvioitu 
olevan ainakin 15 tuhatta nälkäpalkkatyöpajaa, joiden lisäksi useita vastaavia löytyy myös muista suurista 
kaupungeista kuten Córdobasta, Mendozasta ja Rosariosta. Suurin osa pakkotyön uhreista on lapsia.  

e) Palkkaus 

Argentiinassa on lailla säädetty vähimmäispalkka, ja sen tarkka määrä ilmoitetaan vuosittain. Vähimmäispalkan 
kehitykseen vaikuttaa erityisesti Argentiinan peson korkea inflaatio. Tällä hetkellä vähimmäispalkka on 8 080 
pesoa, joka vastaa noin 460 euroa. 

Datosmacron (www.datosmacro.com) julkaisema listaus minimipalkkojen suuruudesta eri maissa vuonna 2016 
näyttää, että Argentiina on sijalla 31 tutkimukseen osallistuneista 94 maasta. Argentiinan minimipalkkataso on 
tällä hetkellä Etelä-Amerikan korkein ja Latinalaisen Amerikan toiseksi korkein. Minimipalkka on 
kaksinkertaistunut sitten 2000-luvun alun, jolloin se oli jopa alle 100 euroa. Muutaman edellisen vuoden 
aikana minimipalkka on pysynyt suurin piirtein samana, noin 400–500 euron suuruisena, tosin jatkuva inflaatio 
on vaikuttanut palkan ostovoimaan.    

Argentiinan tilastokeskus arvioi vuonna 2014 seitsemän miljoonan argentiinalaisen työskentelevän harmaan 
talouden parissa, mikä vastaa noin 34 prosenttia maan väestöstä. Harmaan talouden parissa työskentelevät 
jäävät usein minimipalkkausta koskevien lakien ulkopuolelle. 

f) Syrjintä  

Argentiinassa säädettiin vuonna 1995 laki, joka kieltää syrjinnän syntyperän, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, 
kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, mielipiteiden, poliittisen suuntautumisen, taloudellisen 
tilanteen sekä sosiaalisten tai fyysisten ominaisuuksien tai muiden vastaavien syiden perusteella. Syrjintää 
kuitenkin esiintyy, erityisesti sosioekonomisiin oloihin ja taloudelliseen tilanteeseen sekä poliittisiin 
mielipiteisiin liittyen.  

Alemmista sosioekonomisista oloista tulevat henkilöt kohtaavat eniten syrjintää, joka näkyy tähän luokkaan 
kuuluvan väestön heikompana kouluttautumisena ja työllistymisenä. Alhaisempiin sosioekonomisiin luokkiin 
Argentiinassa kuuluvat myös usein naapurimaista tulleet maahanmuuttajat, kuten bolivialaiset ja perulaiset, 
mikä on johtanut syrjinnän lisääntymiseen kansalaisuuden ja ihonvärin perusteella. Lisäksi Argentiinaan 
aikoinaan Euroopasta tulleet siirtolaiset, jotka ovat tahtoneet erottautua muusta alueen väestöstä, ovat 
vaikuttaneet rasismin yleistymiseen maassa.  

Syrjintää esiintyy maassa myös politiikassa, erityisesti peronismin – argentiinalainen poliittinen liike ja alun 
perin työväen suosima aatesuunta – kannattajien ja vastustajien välillä. Syrjintä kohdistuu usein 
työväenluokasta ja sitä alemmista sosiaaliluokista tuleviin peronismin kannattajiin, joita ylemmistä 
sosioekonomisista oloista tulevat peronismin vastustajat syrjivät. 

g) Työaika 

Lain mukaan Argentiinassa työaika saa olla korkeintaan 8 tuntia päivässä tai yhteensä 48 tuntia viikossa, mikä 
tarkoittaa enimmillään kuutta työpäivää viikossa. Työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle 
kertyneet ylityötunnit. Yötyössä, eli klo 21–06 välille ajoittuvassa työssä, työvuorot eivät saa olla yli seitsemän 
tunnin mittaisia. Työ, joka suoritetaan vaarallisissa tai epäterveellisissä olosuhteissa, joissa työntekijä 
esimerkiksi altistuu ummehtuneelle ilmalle tai erilaisille myrkyille, ei saa jatkua kuutta tuntia pidempää. 

http://www.datosmacro.com/
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h) Työturvallisuus- ja terveys 

Työturvallisuudesta säädetään Argentiinan perustuslaissa ja työlainsäädännössä. Lainsäädäntö huomioi 
kansainvälisen työjärjestö ILOn asetukset työturvallisuus- ja terveyskysymyksissä. Lain tarkoituksena on turvata 
ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä ja 
torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muista työstä johtuvia terveyshaittoja.   

Lain mukaan työntekijöille on myös tiedotettava mahdollisista työnkuvaan ja työpaikkaan liittyvistä riskeistä 
sekä niiden ehkäisemisestä. Työnantajan vastuulla on lisäksi työntekijöiden kouluttaminen vaaratilanteita 
varten. Laissa säädetään myös tietyillä aloilla työhygieniasta ja terveysvaatimuksista, jotka työntekijän tulee 
täyttää. Työnantajan vastuulla on järjestää tällöin vaaditut kokeet työntekijän terveyden tarkastamiseksi laissa 
määrätyin aikavälein. 

Argentiinassa järjestetään työpaikkatarkastuksia työturvallisuutta ja -terveyttä koskien. Lain mukaan 
tarkastajilla on oikeus järjestää tarkastuksia milloin vain ja ilmoittamatta etukäteen tarkastuksien ajankohdista. 
Tarkastajat voivat tarvittaessa turvautua virkavallan tukeen tarkastusten suorittamisessa. Tarkastajilla on 
lisäksi oikeus sulkea työpaikka välittömästi tarpeen tullen.  

Argentiinassa on 23 provinssia, joissa kussakin sovelletaan työturvallisuus- ja työterveyslakia omalla tavallaan. 
Tarkastajien oikeudet työturvallisuustarkastuksien toteutumisajankohtia ja työpaikan sulkemista koskien ovat 
kuitenkin samat koko maassa. Tarkastajat ovat oikeutettuja myös sakottamaan työnantajia työturvallisuutta 
koskevien puutteiden takia.  

i) Maankäyttö 

Maankäyttöoikeuksista säädetään Argentiinan lainsäädännössä, joka säätelee muun muassa maan 
omistajuuden määrittelyä sekä omistajan vastuita maa-alueidensa suhteen. Presidentti Macri kumosi 
kesäkuussa 2016 edellisen hallituksen asettamat rajoitukset ulkomaalaisten oikeuksiin omistaa maa-alueita, 
tavoitteenaan lisätä investointeja maataloussektorilla.    

Maankäyttöoikeuksien toteutumista valvoo Argentiinan oikeusministerin ja maatalousministerin alaisuudessa 
toimiva maatalouskomissio, joka ajaa maan maatalouspolitiikkaa ottaen huomioon valtakunnalliset sekä 
maakunnalliset asetukset.   

Maankäyttöoikeuksiin liittyviä kiistanaiheita ovat muun muassa alkuperäiskansojen maanomistus- ja 
maankäyttöoikeudet. Alkuperäiskansojen asuinalueilla toteutettavat kaivosteollisuus- ja öljynporausalan 
projektit ovat estäneet asukkaiden maankäyttöä ja olleet siten mielenosoituksien aiheena, tosin ei niin 
voimakkaasti kuin esimerkiksi naapurimaassa Chilessä, jossa protestit ovat olleet väkivaltaisempia.    

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Argentiinan lainsäädäntö säätelee ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä ottaen huomioon erilaiset 
kansainväliset ympäristönsuojelua koskevat sopimukset, joita maa on sitoutunut noudattamaan. Argentiina on 
esimerkiksi allekirjoittanut YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, jonka tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasujen määrän vakiinnuttaminen turvalliselle tasolle.  

Laki käsittelee muun muassa valtion budjettia ympäristönsuojelun edistämiseksi, erityisesti teollisuusalan 
jätehuoltoa ja vesistöjen sekä muun ympäristön suojelua. Lisäksi laki takaa kansalaisille vapaan tiedonsaannin 
ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.  

Energiatehokkuus on saanut erityistä huomiota yritysten muokatessa toimintaansa 
ympäristöystävällisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi. Argentiinan tavoitteena on myös kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden osuutta maan energiantuotannosta. Maan tämänhetkisenä tavoitteena on 
nostaa uusiutuvien energialähteiden määrää 10 GW:n verran, mikä tarkoittaisi sitä, että 20 % maan sähkön 
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kysynnästä katettaisiin uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2025 mennessä. Tämä 20 %:n tavoite on säädetty 
laissa. 

Yksi ympäristönsuojelun tavoitteista on teollisuusonnettomuuksien vähentäminen maassa. Teollisuuden 
tuottamat saasteet ovat tavoitearvoja suurempia, ja saastumisen ehkäisyssä on toivottu parempaa 
koordinointia ympäristönsuojelusta vastaavien valtion elinten välillä. Informaation puutteen, liittyen 
esimerkiksi jätehuoltoon ja luonnonsuojeluun eri teollisuuden aloilla, on todettu olevan eräs pääasiallisista 
syistä saastumiseen. Erityisesti vesistöjen saastuminen on nopeaan tahtiin laajeneva ongelma, jota halutaan 
ehkäistä.  

k) Turvahenkilöstön käyttö 

Aseelliset ryöstöt ja henkirikokset ovat Argentiinassa suhteellisen yleisiä. Kansainväliset yritykset turvautuvat 
yleensä paikallisiin turvallisuuspalveluihin, eivätkä tuo mukanaan omaa turvahenkilöstöä. 

2) Kansalaisjärjestöt ja yhteiskuntavastuu 

Kansalaisjärjestöjen toiminta Argentiinassa on melko vapaata ja niiden rooli on tärkeä yhteiskunnan 
epäkohtien esiintuojina ja kansalaisten perusoikeuksien puolustajina. Suurin osa kansalaisjärjestöistä 
työskentelee hyvään hallintoon ja läpinäkyvyyteen, ihmisoikeuksien toteutumiseen, lasten ja nuorten 
oikeuksien ja ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten parissa.  

Seuraavasta linkistä löytyy listaus Argentiinan siviiliyhteiskunnan toimijoista, kansalaisjärjestöistä, jotka 
edistävät mm. yhteiskuntavastuun teemoja: 

http://www.mapeo-rse.info/promotores/results/taxonomy%3A26%2C4 

Lisäksi mm. seuraavat tahot tekevät työtä yritysmaailman kanssa yhteiskuntavastuun toteutumiseksi 
Argentiinassa:  

 El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) http://www.iarse.org/quienes-
somos.php  

 El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) (el capítulo argentino del 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) 
http://www.ceads.org.ar/quienes.htm. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa?    

Global Compact Network perustettiin maahan vuonna 2004. Linkit Argentiinan Global Compact Networkin 
sivuille: 

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

http://pactoglobal.org.ar/  

Lisäksi ks. yllä, kohta 2. 

4) OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä 

OECD raportoi kymmenestä tapauksesta: 

1. Työntekijöiden tekemä valitus informaatio- ja kommunikaatioalan yritys TELECOMin sopimusrikkeistä, 
2011 

2.  Ilmoitus Australialaisen Glencore Cooper:in kaivosalalla toimivasta tytäryhtiöstä Xstrata Copper, 2011 

http://www.mapeo-rse.info/promotores/results/taxonomy%3A26%2C4
http://www.iarse.org/quienes-somos.php
http://www.iarse.org/quienes-somos.php
http://www.ceads.org.ar/quienes.htm
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/argentina
http://pactoglobal.org.ar/
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3. Ilmoitus rahoitusalan yrityksestä BNP PARIBAS, 2011 

4. Ilmoitus kaivosalan yrityksistä Barrick Exploraciones Argentina ja Minera Argentina Gold, 2011 

5. Ilmoitus yrityksestä MAN Ferrostaal Argentina, 2011 

6. Ilmoitus öljyalan yritys SHELL C.A.Pin toimista Argentiinassa, 2008 

7. Ilmoitus ranskalaisen yrityksen ACCORin toimista Argentiinassa, 2007 

8. Ilmoitus ruotsalaisen rakennusalan yritys SKANSKAn toimista Argentiinassa, 2007 

9. Ilmoitus monikansallisen yrityksen CARGILL S.A:n toimista Argentiinassa, 2006 

10. Ilmoitus rahoitus- ja vakuutusalan yrityksen Banca Nazionale del Lavoro (BNL) S.A:n toimista 
Argentiinassa, 2004 

5) Yhteiskuntavastuuraportointi 

Yhteiskuntaraportointi on lisääntynyt viime vuosien aikana erityisesti suurten yritysten keskuudessa.  
Vuosikymmenen vaihteessa raportointi oli vain noin neljäsosa siitä, mitä se on tänä päivänä. 

6) Yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden 
ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa 

Argentiinassa ollaan erityisen kiinnostuneita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Paikallinen 
opetusministeriö toivoo lisää koulutusyhteistyötä Suomen ja Argentiinan välille.   

Argentiinassa on uuden hallituksen myötä panostettu entistä enemmän energiatehokkuuteen ja etenkin 
uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Näiden energialähteiden, etenkin tuuli-, aurinko- ja vesivoiman osuuden 
kasvattaminen koko maan energiantuotannosta on yksi Macrin hallituksen kaavailemien uudistusten 
prioriteeteista. Lisäksi suomalaiset yritykset voisivat yleisesti pyrkiä auttamaan yrityksiä 
ympäristöystävällisempien toimintatapojen kehittämisessä sekä jätehuollon ratkaisujen kehittämisessä. 

7) Muuta olennaista 

Viime joulukuussa aloittanut Macrin hallitus suhtautuu huomattavasti avoimemmin ulkomailta tuleviin 
yrityksiin kuin edellinen hallitus ja toivookin maahan alkavan virrata yhä enemmän uusia ulkomaisia suoria 
investointeja. Euroopasta haetaan oppeja muun muassa energiatehokkuuden parantamisessa 
argentiinalaisissa yrityksissä.  

Suomalaisten yritysten kannattaa Argentiinaan tullessaan varmistaa, että paikalliset yritykset vastaavat 
toimistaan ja vastuistaan odotetulla tavalla. Muutoin ongelmalliseksi saattaa muodostua viivästykset asioiden 
hoitamisessa tai esimerkiksi korruptio.  

 

 


