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 CSR-taustamuistio/Indonesia     15/06/2016/JAK 

 

Tässä taustamuistiossa on perustietoa yritysten yhteiskuntavastuusta Indonesiassa sekä siitä, mitä Indonesias-
sa toimivien tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi työlain-
säädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen. 

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne (tuonti, vienti, 
valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoiminta, kauppavälitys, yritys-
fuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen?  

a) Järjestäytymisvapaus 

Ammattiyhdistystoiminta on sallittu työlainsäädännössä. Indonesiassa ammattiliittojen tulee virallisesti hyväksyä 
valtion ideologia "Pancasila", joka pitää olla kirjoitettuna liiton peruskirjaan. Työntekijä voi kuulua vain yhteen 
ammattiliittoon yhdessä työpaikassa. Yhtälailla liitto voi olla jäsen yhdessä keskusjärjestössä. Ulkomailta saatu 
rahoitus ja järjestöjen sisäiset sääntöjen muutokset tulee sanktioiden uhalla ilmoittaa viranomaisille.  

Valtion työntekijöillä on vapaus järjestäytyä ja lain mukaan heidän oikeutensa järjestäytyä määritellään erillisellä 
säädöksellä. Viranomaisten oikeudet jäävät kuitenkin epäselviksi, sillä erillistä ohjeistusta ei kuitenkaan näytä 
olevan laadittu. Esimiestehtävissä olevien työntekijöiden tulee liittyä eri ammattijärjestöihin kuin alaisen asemas-
sa olevien työntekijöiden, jota perustellaan eturistiriitojen välttämisellä.  

Lakko-oikeutta on Indonesiassa rajoitettu monilla eri säädöksillä. Työntekijät, joilla ei ole lakko-oikeutta, voivat 
pyrkiä ratkaisemaan riitoja sovittelemalla. Sovittelumenetelmät eivät välttämättä kuitenkaan ole luotettavia, riit-
täviä, puolueettomia ja riittävän nopeita. Rauhalliset mielenosoitukset ovat tavallisia etenkin pääkaupungissa 
Jakartassa ja ne liittyvät usein palkkavaatimuksiin. Monissa tapauksissa poliisi on hajottanut isot väkijoukot kyy-
nelkaasua käyttäen ja pidättänyt mielenosoituksia järjestäneitä. Perustelut poliisin toimintaan jäävät usein epä-
selviksi ja ontuviksi. Syiden taustalla lienee kuitenkin pelko mielenosoitusten riistäytymisestä väkivaltaisiksi. 

b) Korruptio & lahjonta 

Korruptio on Indonesiassa laajalle levinnyt ongelma ja sitä esiintyy läpi yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. Nykyhalli-
tus on asettanut korruption kitkemisen yhdeksi sen päätavoitteeksi ja on siinä jossain määrin onnistunutkin. TI:n 
(Transparency International) mukaan Indonesia paransi asemaansa korruptioindeksissä vuodesta 2014 (107. sija) 
vuoteen 2015 (88. sija). Korruption vastaisen komitean (KPK) puheenjohtajisto on hiljattain vaihdettu, mutta uu-
den puheenjohtajiston löytyminen ei ollut helppoa, joka hyvin kuvastaa ilmiön laajuutta. Nykyhallituksen aikana 
useita korkeassa virassa olevia henkilöitä on tuomittu korruptiosta, mutta osa heistä onnistuu silti jatkamaan 
työskentelyä jossain toisessa korkeassa asemassa. ”Kunnian tai kasvojen säilyttäminen” on tärkeää indonesialai-
sessa yhteiskunnassa.  

Liiketoimintaympäristö Indonesiassa niin ikään kärsii laajalle levinneestä korruptiosta ja korruption vastaisen lain 
heikosta toimeenpanosta. Korruptoitunut oikeuslaitos, riitojen ja erimielisyyksien monimutkaiset oikeuskäsittelyt 
ja omistusoikeuden puutteellinen suojaaminen heikentävät liiketoiminnan tehokkuutta. Rajaviranomaisten lah-
jontavaateet yrityksille ovat ongelmallisia. Viranomaiset saattavat pyytää epävirallisia maksuja ja lahjuksia yrityk-
siltä vauhdittaakseen liiketoiminnan rekisteröimistä, verotietojen eteenpäin viemistä tai myöntääkseen ylipäänsä 
lupia ja lisenssejä ulkomaalaisille yrityksille. Korruption taso ja lahjusten vaatiminen vaihtelevat eri aloilla ja eri 
osissa maata. Indonesian laissa korruptio on määritelty rangaistavaksi teoksi, mutta sen määritelmä jää puutteel-
liseksi. 
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c) Lapsityövoima 

Indonesiassa noin kolme prosenttia (1,8 miljoonaa) 5–17-vuotiaista lapsista tekee töitä. Yli puolet heistä työsken-
telee maanviljelyksen, metsänhoidon, metsästyksen tai kalastuksen parissa (57,2 %). Seuraavaksi eniten työllistä-
vät teollisuus, kaupan ala ja palvelut (ravintolat, hotellit). Lähes puolet lapsityövoimasta tekee töitä vaarallisissa 
olosuhteissa.  Suurin osa lapsityövoimasta käy samaan aikaan koulua, mutta täysipäiväisesti (n. 20 %) työskente-
levät tekevät yli 40-tuntista työviikkoa. Vaikka suurin osa työssä käyvistä lapsista käy työn ohessa myös koulua, 
selvää on, että heidän koulunkäyntinsä kärsii. Pojat työskentelevät useammin kuin tytöt, mutta tytöt tekevät 
enemmän töitä kotona, mikä työ puolestaan ei näy virallisissa tilastoissa. Merkittävää on se, että lapsityövoiman 
käyttö on vähentynyt selvästi vuodesta 1996 (7,1 %) vuoteen 2010 (4,3 %). Indonesialaiset vanhemmat arvostavat 
yhä enemmän koulunkäyntiä ja jopa matalasti koulutetut vanhemmat haluavat varmistaa lapsilleen hyvän koulu-
tuksen. Indonesia on ratifioinut kansainväliset lapsityövoimaan liittyvät sopimukset ja lainsäädännöllä pyritään 
lopettamaan lapsityövoiman käyttö. Lapsityövoiman täysi eliminoiminen lähivuosina ei silti näytä todennäköisel-
tä. 

Indonesiassa on 254 miljoonaa asukasta ja se on houkutteleva paikka ihmissalakuljettajille. Lapsia salakuljetetaan 
sekä maan sisällä pakkotyöhön että maasta pois erityisesti kotitaloustyöntekijöiksi, lapsivaimoiksi, seksityönteki-
jöiksi ja työskentelemään vaikeissa olosuhteissa viljelmillä ja kalastusaluksissa. Vauvoja salakuljetetaan adoptoita-
viksi ja heillä käydään elinkauppaa. Köyhyys, lapsityövoiman sosiaalinen hyväksyntä, syntymätodistusten puuttu-
minen, varhain solmitut avioliitot ja tyttöjen heikko koulutustaso altistavat lapsia salakuljettajien armoille. 

d) Pakkotyö 

Pakkotyöstä on vaikea löytää luotettavia tietoja, mutta se ei ole vain lasten ongelma, vaan huonot työolot, ylipit-
kät työpäivät, alhaiset palkat ja sosiaalietuuksien puute vaivaavat etenkin kotiapulaisena työskenteleviä naisia ja 
kalastus- ja maataloussektorilla työskenteleviä miehiä. Vaikka työlainsäädännössä on määritelty työviikon pituu-
deksi maksimissaan 40 tuntia, työtunnit ylittyvät helposti jopa puolella. Rankaisemattomuuden kulttuuri, halu 
pitää kiinni työpaikasta ja alaisten uskollisuus työnantajilleen auttavat pitämään huonoja työolosuhteita yllä. 

e) Palkkaus 

Indonesiassa on käytössä minimipalkkajärjestelmä, jossa minimipalkat määritellään maakunnittain. Minimipalkan 
määrittely perustui pitkään hallituksen, työnantajien ja ammattiliittojen neuvotteluille, mutta nykyinen hallitus on 
kytkenyt minimipalkan määrittelyn elinkustannusindeksiin. 

f) Syrjintä 

Presidentti Joko Widodon hallituksen (aloitti lokakuussa 2014) toimet ensimmäiset puolitoista vuotta ovat ihmis-
oikeuksien näkökulmasta olleet jossain määrin ristiriitaiset. Hallitus on luvannut parantaa erityisesti uskonnollisiin 
vähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeustilannetta, mutta konkreettiset teot ovat jääneet vähäisiksi. Suvaitsemat-
tomuus vähemmistöuskontoihin kuuluvia kohtaan on edelleen vakava ongelma, vaikka Indonesiassa onkin kuusi 
tunnustettua valtion uskontoa. Suvaitsemattomuus heijastelee myös työpaikoille; vähemmistöuskontoon kuulu-
van voi olla vaikea saada työpaikkaa tai edetä uralla. Uskonto ja sen harjoittaminen on julkista tietoa, se edelleen 
merkitään pakollisena henkilöllisyystodistukseen ja siitä voidaan kysyä esimerkiksi työhaastattelussa.  

g) Työaika 

Lakisääteinen työaika on kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa. Arvioiden mukaan yli puolet Indonesi-
an työvoimasta työskentelee harmaalla sektorilla, eivätkä heidän työpäivänsä siten useinkaan noudata lain mää-
räyksiä. 
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h) Työturvallisuus ja -terveys 

Työturvallisuuteen on viime vuosina ryhdytty kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla on järjestetty työturvallisuuskampanjoita, ja aiempaa useammat yritykset ovat ryhtyneet 
ottamaan ISO-standardit tavoitteeksi toimintansa kehittämisessä. Erityisesti rakennussektorilla ja teollisuuden 
piirissä on kuitenkin vielä paljon tehtävää työturvallisuuden ja -terveyden parantamisessa.  

i) Maankäyttö 

Maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö perustuu yhä osin siirtomaa-aikaisiin käytäntöihin ja Alankomaiden silloiseen 
lainsäädäntöön. Metsä- ja maatalouden käytössä olevia maa-alueita koskee eri lainsäädäntö kuin urbaaneja aluei-
ta. Vain Indonesian kansalaiset voivat omistaa maata. Pakkolunastuslakien hankala toimeenpano on hidastanut 
hallituksen infrastruktuurihankkeiden toimeenpanoa eri puolilla maata.  

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Indonesiassa ei ole tapahtunut suuremman luokan teollisuusonnettomuuksia viime vuosina. Tapahtuneet teolli-
suusonnettomuudet ovat yleensä liittyneet tulipaloihin pienemmissä teollisuuslaitoksissa tai esimerkiksi kaasurä-
jähdyksiin. Ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset on alettu ottaa aiempaa vakavimmin, ja erityisesti maan 
kaivos- ja palmuöljyteollisuuden toimia seurataan tarkasti sekä tiedotusvälineissä että kansalaisjärjestöjen tahol-
ta.  

k) Turvahenkilöstön käyttö 

Turvahenkilöstöä on käytännössä aina läsnä sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa ja laitoksissa. Yhtenä keskeise-
nä syynä tähän on maassa vallitseva terrorismin riski. Yrityksillä on lähes aina oma turvallisuuspäällikkö, ja vartijat 
on usein palkattu ulkoisesta alan yrityksestä.  

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

Kansalaisjärjestöt voivat toimia Indonesiassa varsin vapaasti. Maan lainsäädäntö antaa kansalaisjärjestöille laajan 
toimintavapauden. 

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

Indonesiassa toimivat sekä National Center for Sustainability Reporting että Global Compact Local Network Indo-
nesia (GCLN). 

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

OECD raportoi yksittäistapauksista, alla esimerkkejä:  

1) Maankäyttökonflikti, sveitsiläinen yritys, 2015  

2) Ihmisoikeusrikkomus, alankomaalainen yritys, 2014  

3) Työoikeusrikkomus, saksalainen yritys, 2013  

4) Työoikeusrikkomus, saksalainen yritys, 2012  

5) Työoikeusrikkomus, saksalainen yritys, 2008 
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5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuseen liittyvä toiminta on Indonesiassa toimiville yrityksille lakiin kirjattu velvoite. Vuosien 2007 
ja 2012 hallituksen määräyksissä yrityksiä velvoitetaan ottamaan huomioon yhteiskuntavastuukysymykset toi-
minnassaan. Raportointi on kohtuullisen yleistä suurempien yritysten keskuudessa, mutta CSR nähdään kuitenkin 
usein edelleen toimintana, josta ei koeta saatavan käytännön hyötyä muuten kuin positiivisen julkisuuden mer-
keissä.  

6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai haas-
teita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ympäristöjohtamis-
järjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

Indonesiassa on laaja kirjo yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, joiden 
ratkaisemisessa suomalainen osaaminen voi tuoda huomattavaa lisäarvoa. Suomalaisella energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian alan osaamisella on tarjottavaa Indonesialle. Presidentti Jokowin hallituksen strategisten 
talouslinjausten mukaan valtaosa investoinneista suuntautuu infrastruktuurin kehittämiseen. Kysyntää riittää 
siten esimerkiksi suomalaiselle konepaja- ja logistiikkaosaamiselle. Energian ohella suomalaiseen koulutusosaami-
seen kohdistuu Indonesiassa suurta mielenkiintoa. Ilmastonmuutoksen sekä tuotannon tehostamis- ja päästövä-
hennyspyrkimysten myötä Indonesiassa on kasvavaa kysyntää myös metsä-, jäte- ja kaivosalan tietämykselle. 
Informaatioteknologian hyödyntämisen alalla Indonesian kasvuvauhti kuuluu maailman nopeimpiin.  

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen toimeenpa-
non, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, mitä vienninedistä-
mismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää?  

Merkittävinä haasteina yritystoiminnalle Indonesiassa ovat edelleen korruptio, väestön heikko koulutustaso sekä 
infrastruktuurin heikko tila.   

 

 


