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CSR-taustamuistio/El Salvador              17/07/2017/ASA-30/Linda Nerg 

Tässä taustamuistiossa on tietoa yritysten yhteiskuntavastuusta El Salvadorissa ja siitä, mitä El Salva-

dorissa toimivien tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esi-

merkiksi työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin 

liittyen.  

El Salvadorin lainsäädäntö, joka käsittelee järjestäytymisvapautta, korruptiota, lapsi- ja pakkotyötä, 
palkkausta, työaikaa, syrjintää, työturvallisuutta ja -terveyttä sekä ympäristösuojelua on pääasiassa 
hyvällä tai ainakin kohtalaisella tasolla. Ongelmana on tyypillisesti lainsäädännön puutteellinen toi-
meenpano.  

El Salvador on pinta-alaltaan Keski-Amerikan pienin ja tiheimmin asuttu valtio. El Salvadorin demo-
kratiakehitys on edistynyt sisällissodan päättymisen jälkeen, mutta maa on edelleen poliittisesti po-
larisoitunut. Valtion päämies on vuonna 2014 valittu Salvador Sánchez Cerén, joka edustaa vasem-
mistolaista FMLN–puoluetta. Toinen maan pääpuolueista on oikeistolainen ARENA. Maan politiikkaa 
leimaa kahtiajako näiden kahden pääpuolueen välillä. Valtio sijoittuu BKT-luokituksen mukaan keski-
tulotason maihin.  

Finanssikriisi vuonna 2007 hidasti El Salvadorin talouskasvua, työttömyys nousi ja vienti hidastui. 
Samaan aikaan köyhyysaste nousi 40 prosenttiin. El Salvadorin talouskasvu on lähtenyt pienoiseen 
nousuun, joka on noin 2,5 % luokkaa vuodessa. El Salvadorin BKT:sta suurin osa koostuu palvelualas-
ta, jonka osuus on noin 65 %.  

Yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus on maassa vielä suurta, ja epävarmuutta aiheuttavat mm. 
huumekauppa, järjestäytynyt rikollisuus sekä korruptio. Kuten muissakin alueen maissa, vallitsee 
myös El Salvadorin maaseudun ja kaupunkialueen välillä suuri ero tulojen suhteen. Köyhyys on vä-
hentynyt, mutta yhä noin 32 % maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja noin 12 % äärimmäi-
sessä köyhyydessä. Väkivaltatilastot kytkeytyvät suurilta osin niin sanottuihin mara-jengeihin. 
Osasyynä väkivaltaan on myös maan läpi kulkeva huumeiden salakuljetus.  

Sosiaaliturvan parantamiseksi tehdyt investoinnit ovat auttaneet vähentämään köyhyyttä, joka on 
vuoden 2000 lukemasta 38,8 % pudonnut 31,8 % vuonna 2014.1 Tämän lisäksi lukutaitoisuus on li-
sääntynyt (88 % väestöstä), koulusta valmistuneiden määrä on noussut ja lapsikuolleisuus on vähen-
tynyt.  

Viimeisten 30 vuoden aikana, joka vuosi lähes 60 000 elsalvadorilaista (arvioilta 1 % väestöstä) muut-
taa pois maastaan. Arvioiden mukaan 2,5 miljoonaa elsalvadorilaista elää ulkomailla ja noin 85 % 
heistä asuu Yhdysvalloissa. Vaikka maa on edistynyt inhimillisessä kehityksessä, on sen edessä silti 

                                                      

1
 http://www.worldbank.org/en/country/elsalvador/overview  

http://www.worldbank.org/en/country/elsalvador/overview
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monia haasteita talouden vakaan kasvun ylläpitämiseksi sekä oikeudenmukaisten mahdollisuuksien, 
turvallisuuden, koulutuksen ja poliittisen osallistumisen parantamiseksi.2  

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne 

(tuonti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoi-

minta, kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen? 

a) Järjestäytymisvapaus 

El Salvadorin perustuslaki takaa kansalaisille järjestäytymisvapauden sekä oikeuden rauhanomaiseen 
kokoontumiseen. Järjestäytymisvapaus on määritelty laissa ja laki kieltää ammattiliittojen syrjinnän. 
Maa on myös ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro 87 koskien ammatillista järjestäytymisvapautta ja 
ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua, sekä sopimuksen nro 98, joka takaa oikeuden työehtoso-
pimusneuvotteluihin.3 El Salvadorissa toimivia järjestäytymisvapautta edistäviä liittoja ovat CATS (Cen-
tral Autónoma de Trabajadores Salvadoreños) ja CTD (Central de Trabajadores Democráticos del El Sal-
vador). Kansainvälisen ammattiyhdistysjärjestö ITUC:n kansainvälisessä vertailussa El Salvador sai luoki-
tuksen 3, mikä tarkoittaa, että yleistilanne kollektiivisten työoikeuksien toteutumisen suhteen on melko 
huono (regular violations of rights).4  

Ollakseen laillisesti rekisteröityjä, ammattiliittojen tulee täyttää useita vaatimuksia, jotka luovat usein 
esteitä niiden muodostamiselle. Jotta liitot olisivat laillisia, tulee työnantajan vahvistaa, että liittoon kuu-
luvat jäsenet ovat yrityksen työntekijöitä. Ammattiliitot työmarkkinoilla ovat pitkään kohdanneet esteitä 
sellaisissa ympäristöissä, jotka ovat perinteisesti suosineet liike-elämän etuja. Perustuslaki kieltää lakko-
jen järjestämisen elintärkeillä aloilla. Määritelmä on kuitenkin hyvin epäselvä. Vuonna 2016 toteutettiin 
suuri määrä lakkoja niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Näistä useimmat olivat terveydenhuoltoalal-
la, ja lain perusteella ne julistettiin laittomiksi lakoiksi.5 

b) Korruptio & lahjonta 

Transparency Internationalin mukaan El Salvador on maailman vähiten korruptoituneiden maiden listal-
la sijalla 95/176 ja on yksi Keski-Amerikan korruptoituneimmista maista.6 Korruptio on El Salvadorissa 
vakava ongelma. El Salvador on ratifioinut korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen vuonna 2004.7 El 
Salvadorin lainsäädäntö ja säännökset kieltävät korruption sanktioiden uhalla, mutta toimeenpanossa 
on yhä puutteita. Aiempien ja nykyisten hallintoelinten virkamiesten korruptiota koskevissa tutkimuksis-

                                                      
2
 http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/countryinfo/  

3
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102835  

4
 http://survey.ituc-csi.org/El-Salvador.html  

5
 http://survey.ituc-csi.org/El-Salvador.html#tabs-2  

6
 https://www.transparency.org/country/SLV  

7
 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html  

http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/countryinfo/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102835
http://survey.ituc-csi.org/El-Salvador.html
http://survey.ituc-csi.org/El-Salvador.html#tabs-2
https://www.transparency.org/country/SLV
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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sa on edistytty. Kuitenkin suurin osa rikoksista jää rankaisematta ja puolue FMLN on vastustanut jäsen-
tensä tutkimista.  

Tammikuussa 2016 YK ilmoitti hyväksyvänsä ohjelman, jolla Yhdysvaltain avulla autetaan El Salvadorin 
oikeusministeriötä korruptiontorjunnantutkimuksissa. El Salvadorin entinen presidentti Antonio Saca, 
joka toimi presidenttinä 2004–2009, pidätettiin vuonna 2016 epäiltynä korruptioon syyllistymisestä.8 
Korruptio on maassa yksi suurimpia ulkomaisia investointeja estävä tekijä. Tämän lisäksi talouskasvun 
kehitys vaikeutuu, hinnat vääristyvät ja oikeusvaltion toteutuminen heikentyy.  

El Salvadorin oikeusjärjestelmä on edelleen heikko, ja se kärsii korruptiosta sekä jarruttavista toimenpi-
teistä. Lainsäädäntövaltaa pitävät tuomarit ovat usein sidoksissa tiettyyn puolueeseen. Oikeusjärjestel-
män virkamiehiä on usein syytetty raakuuksista, korruptiosta ja mielivaltaisista pidätyksistä. Rikollisjen-
geihin linkittyvä väkivalta on edelleen maassa ongelma, ja yhä enemmän huolta herättää tällaisten ryh-
mien kasvava vaikutusvalta politiikassa. Maalis- ja toukokuussa vuonna 2016 maan lehti El Faro julkaisi 
videoita, joissa puolueet ARENA ja FMLN ilmeisesti tekivät sopimuksia rikollisjengien johtajien kanssa 
ääniä vastaan ennen vuoden 2014 presidentinvaaleja. Tämän lisäksi monet elsalvadorilaiset ovat huolis-
saan siitä, että ulkomaiset hallitukset ja monikansalliset yritykset käyttävät liiallista vaikutusvaltaa pai-
kallisiin ja kansallisiin virkamiehiin.  

c) Lapsityövoima 

El Salvador on mukana Kansainvälisen työjärjestön (ILO) lapsityövoimaa koskevissa sopimuksissa (nro 
138 & nro 182), ja maa on ratifioinut keskeiset YK:n lapsityövoiman vastaiset sopimukset.9 El Salvadorin 
lainsäädännön mukaan työnteko on sallittua nuorille, mutta sen pitää olla sopivaa heidän ikäänsä, fyysi-
seen kuntoonsa ja kehitykseensä nähden. Alle 14-vuotiaat eivät ole oikeutettuja työntekoon. 14–18-
vuotiaat nuoret voivat työskennellä työministeriön luvalla, jos heidän työnsä on välttämätöntä heille tai 
heidän perheelleen. Alle 15-vuotiaat eivät saa työskennellä oloissa, jotka voisivat olla vahingollisia heille 
tai heidän terveydelleen. Kaikkien tämänikäisten lasten tulee myös pystyä käymään koulussa. Alle 16-
vuotiaiden päivä voi olla korkeintaan kuusi tuntia päivässä ja 34 tuntia viikossa. Alle 18-vuotiaat eivät saa 
tehdä yötyötä tai vaarallista työtä.10 El Salvador oli yksi ensimmäisistä maista, jotka ratifioivat lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen (CRC), ja tämän seurauksena maa on tehnyt mittavia uudistuksia ja 
käyttänyt voimavarojaan elsalvadorilaisten lasten oikeuksien parantamiseksi.11  

Lasten ja nuorten osuus El Salvadorin väestöstä on noin 35 %. El Salvador pyrkii päättäväisesti paranta-
maan maan rauhaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Maan talouden kehitys on luonut vaurautta maa-
han, mutta koko väestön kattavaa kestävää ja yhtenäistä ulottuvuutta ei ole saavutettu. Tällä on ollut 

                                                      
8
 http://www.reuters.com/article/us-elsalvador-corruption-idUSKBN12U0R1  

9
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,

102835#Occupational_safety_and_health  

10
 http://www.tusalario.org/elsalvador/Portada/derechos-laborales/discriminacion/menores/menores  

11
 https://www.unicef.org/elsalvador/overview.html  

http://www.reuters.com/article/us-elsalvador-corruption-idUSKBN12U0R1
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102835#Occupational_safety_and_health
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102835#Occupational_safety_and_health
http://www.tusalario.org/elsalvador/Portada/derechos-laborales/discriminacion/menores/menores
https://www.unicef.org/elsalvador/overview.html


    
    
    
    
    
    

 

4 

 

suurin vaikutus köyhyyden lisääntymiseen maassa sekä eriarvoisuuteen kaupunkien ja maaseudun välil-
lä.  

Väkivallan suuri määrä maassa on tekijä, joka heikentää lasten ja nuorten oikeuksien täysimääräistä to-
teutumista. Väestön aktiivisen osallistumisen vähyys selittää osittain vähäisen puuttumisen lasten ja 
nuorten suojeluun. Verrattuna muihin Latinalaisen Amerikan maihin El Salvadorin julkiset investoinnit 
lasten ja nuorten yhteiskunnallisiin menoihin ovat pienempiä. Keski-Amerikassa lasten ja nuorten julkis-
ten menojen osuus on keskimäärin noin 6,3 % BKT:sta, kun El Salvadorissa se on noin 4,4 %. 

Yhdysvaltain työministeriön mukaan lapsityövoimaa käytetään kahvin, ilotulitteiden, sokerin ja me-
renelävien tuotannossa.12 El Salvadorin hallitus on yrittänyt poistaa lapsityövoiman käyttöä sokeriruoko-
alalla. Toimenpiteet lapsityövoiman käytön lopettamaksi sokeriruokoalalla aloitettiin vuonna 2002, kun 
El Salvadorin hallitus, sokerintuottajat ja ILO allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan koskien lapsityö-
voimaa. Lapsityövoiman poistamisprosessi perustui kahteen tärkeimpään toiminta-alueeseen: mahdol-
listavan ympäristön luomiseen lapsille sekä suorien toimien kehittämiseen. Suorien toimien avulla lapsi-
työvoiman määrää onnistuttiin vähentämään yli 7 000 lapsen osalta vuosina 2003–2009.13  

d) Pakkotyö / Ihmiskauppa 

El Salvador on ratifioinut pakkotyövoiman lakkauttamista koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksen nro 29. Global Slavery Indexin mukaan noin 0,3 % El Salvadorin väestöstä elää moder-
nissa orjuudessa.14 Yhdysvaltain ulkoministeriön vuoden 2016 raportin (Trafficking in Persons Report) 
mukaan El Salvador on ihmiskaupan lähtö-, läpikulku- ja kohdemaa. Uhrit ovat niin naisia, lapsia kuin 
miehiäkin. Rikollisjengit pakottavat usein lapset myymään huumeita kaduilla. El Salvadorin kautta kulke-
vat maahanmuuttajat voivat joutua seksuaalirikoksen uhriksi tai mukaan työvoiman salakuljetukseen.  

Julkisten virkamiesten korruptio on estänyt ponnisteluja seksikaupan torjumiseksi. Erityisesti seksuaali-
vähemmistöryhmiin kuuluvat ovat vaarassa joutua seksityöläisiksi.15 Salvadorilaiset aikuiset ja lapset 
voivat joutua pakkotyöhön maatalouteen, kotityöläisiksi ja tekstiiliteollisuuteen. El Salvadorin hallitus ei 
YK:n mukaan täytä kaikkia vähimmäisvaatimuksia ihmiskaupan poistamiseksi, mutta se on tehnyt kui-
tenkin merkittäviä ponnisteluja tilanteen parantamiseksi. Viranomaiset ovat muun muassa jatkaneet 
lapsiin kohdistuvien ihmiskaupparikosten tutkimusta.16 

e) Palkkaus 

El Salvadorissa on lailla säädetty vähimmäispalkka. Tämän lisäksi se on ratifioinut kolme ILO:n suositte-
lemaa ehtoa koskien minimipalkkaa (nro 100, 122 & 131). El Salvadorissa ei ole yhtä kansallista minimi-

                                                      
12

 https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/  

13
 http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_15175  

14
 https://www.globalslaveryindex.org/country/el-salvador/  

15
 https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258761.htm  

16
 https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243432.htm  

https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_15175
https://www.globalslaveryindex.org/country/el-salvador/
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258761.htm
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243432.htm
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palkkaa, vaan palkka vaihtelee sektoreittain. Palkka on toimialasta riippuen noin 200–300 USD kuussa. 
Maatalousalalla palkka on matalin, kun taas kaupallisella ja palvelualalla se on korkein.17 Viimeisin koro-
tus minimipalkkoihin astui voimaan 1. tammikuuta 2017. Kaikkiin palkansaajiin sovelletaan progressiivis-
ta tuloveroa, joka vaihtelee 10–30 prosentin välillä.18  

El Salvador on erittäin epätasa-arvoinen maa – Maailmanpankin mukaan vuoden 2014 GIN Index oli 
41,8.19 Maan hallitus on kuitenkin onnistunut toimissaan köyhyyden vähentämiseksi ja vuoden 1999 
huippulukemista, jolloin köyhyysaste oli 66 %, köyhyys väheni 31,8 prosenttiin vuonna 2014. YK:n teke-
män vuoden 2012 raportin mukaan El Salvador on Latinalaisen ja Keski-Amerikan maista neljänneksi 
epätasa-arvoisin maa. Sen edellä ovat ainoastaan Honduras, Guatemala ja Nicaragua.20  

Harmaaseen talouteen osallistuvien elsalvadorilaisten osuus työikäisestä väestöstä on suuri. ILO:n te-
kemän tutkimuksen muukaan El Salvadorin työikäisestä väestöstä yli 60 % työskentelee epävirallisella 
sektorilla. Työskentelevistä suurin osa on naisia, nuoria tai maahanmuuttajia.21 

f) Syrjintä 

El Salvador on ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro. 111, joka kieltää kaiken syrjinnän riippumatta työn-
tekijän alkuperästä, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä. Nykyisistä lain-
säätäjistä kukaan ei ole etnistä alkuperää, alkuperäiskansoja tai vähemmistöryhmää edustava henkilö. 
Vuoden 2013 säädöksen mukaan 30 % lainsäädäntö- ja kunnallisehdokkaista tulee olla naisia. Tällä het-
kellä parlamentin (Legislative Assembly) jäsenistä 32 % on naisia.  

Perustuslaki takaa tasavertaiset oikeudet naisille, mutta heitä syrjitään usein. Abortti on kielletty vanke-
usrangaistuksen uhalla, vaikka äidin henki olisi vaarassa. Naisiin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien 
perheväkivalta, on vakava huolenaihe. Helmikuussa 2016 perustettiin uusia tuomioistuimia käsittele-
mään tapauksia, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa syrjintää tai väkivaltaa. 

Suuri osuus alkuperäiskansojen väestöstä kärsii köyhyydestä, työttömyydestä sekä työelämän syrjinnäs-
tä. Vuonna 2014 ratifioidun perustuslain 63 artiklassa tunnustetaan alkuperäiskansojen väestö ja sitou-
dutaan tukemaan alkuperäistä kulttuuri-identiteettiä, arvoja ja hengellisyyttä tukevaa politiikkaa. Elo-
kuussa 2016 hyväksyttiin laki uudesta kulttuurilaista, joka sisältää lausekkeen alkuperäiskulttuurin ja -
kielen säilymisestä. Paikallisten aktivistien mukaan muun muassa rikollisjengit ovat vastuussa suurim-
masta osasta LGBT-yhteisöä vastaan tapahtuvasta väkivallasta. He kohtaavat usein seksuaalisen suun-
tautumisen johdosta väkivaltaa, syrjintää ja pelottelua.22 

                                                      
17

 http://www.educaconta.com/2017/01/salario-minimo-en-el-salvador-2017.html  

18
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=754927859&Country=El%20Salvador&topic=Economy&subtopic=Forecast&su

bsubtopic=Policy+trends&u=1&pid=1225630506&oid=1225630506&uid=1  

19
 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI  

20
 file:///C:/Users/03098869/Downloads/Grupos_sociales_AL.pdf  

21
 http://www.as-coa.org/articles/weekly-chart-latin-americas-informal-economy  

22
 https://www.amnesty.org/en/countries/americas/el-salvador/report-el-salvador/  

http://www.educaconta.com/2017/01/salario-minimo-en-el-salvador-2017.html
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=754927859&Country=El%20Salvador&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=Policy+trends&u=1&pid=1225630506&oid=1225630506&uid=1
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=754927859&Country=El%20Salvador&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=Policy+trends&u=1&pid=1225630506&oid=1225630506&uid=1
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
file:///C:/Users/03098869/Downloads/Grupos_sociales_AL.pdf
http://www.as-coa.org/articles/weekly-chart-latin-americas-informal-economy
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/el-salvador/report-el-salvador/
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g) Työaika 

El Salvador ei ole allekirjoittanut ILO:n työaikaa säätelevää sopimusta nro 1. El Salvadorin työlainsäädän-
tö säätelee kuitenkin maksimityöajan ja muut työaikaan sidotut ehdot. Päivätyöksi lasketaan työskentely 
aikavälillä 06.00–19.00 ja yötyö 19.00–06.00. El Salvadorin työlainsäädännön mukaan säännöllinen vii-
koittainen työaika ei saa ylittää 44 tuntia ja yötyö 39 tuntia. Päivittäinen työaika on 8 tuntia. Työnantaja 
on velvollinen korvaamaan työntekijälle mahdolliset kertyneet ylityötunnit. Työnmäärälle ei ole ylärajaa 
(normaali työaika + ylityöaika).23 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

El Salvador on ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro 155, joka takaa työntekijälle oikeuden työturvalli-
suuteen ja -terveyteen, ja työturvallisuudesta säädetään El Salvadorin työlainsäädännössä. Lain mukaan 
työnantajan on huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä, koulutuksesta ja riskienhallinnasta työnteki-
jöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työnantajan tulee lisäksi tarjota työn-
tekijöille tarvittavat varusteet ja kunnolliset työasut onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Työtapaturmien, 
vaarallisten tilanteiden ja sairastumisien osalta työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa. Satunnaiset 
työpaikkatarkastukset suorittaa työvoimatutkimuksen pääosasto, joka huolehtii työterveys- ja työturval-
lisuusstandardien noudattamisesta. Tarkastajat voivat vaadittaessa rangaista työnantajaa työturvalli-
suuden rikkomisesta taloudellisin sanktioin.24 

El Salvadorilla ei ole globaalia rekisteröintijärjestelmää työtapaturmille. Tilastoista vastaavat El Salvado-
rin sosiaaliturvainstituutti (ISSS) ja El Salvadorin työ- ja sosiaaliturvaministeriö (MTPS). El Salvadorin työ- 
ja sosiaaliturvaministeriön viranomaisten vuoden 2016 raportin mukaan kyseisenä vuonna tapahtui työ-
tapaturmia yhteensä yli 20 500. Teollisuusalalla tapahtuu eniten työtapaturmia. Työnantajien olisi tär-
keää noudattaa entistä tarkemmin työtapaturmien ehkäisemistä koskevaa lakia onnettomuuksien vä-
hentämiseksi ja työntekijöiden hyvien työolojen parantamiseksi.25 Huolestuttavaa on lisäksi, että suurin 
osa työtapaturmien uhreista ei ole laillisesta palkattuja eivätkä täten kuulu sosiaaliturvan piiriin.26 

i) Maankäyttö 

Maan tiheä asutus on aiheuttanut ongelmia maankäytön ja -omistuksen suhteen. Suurin osa korkealaa-
tuisesta maatalousmaasta on pienen vähemmistön omistuksessa jättäen köyhimmän osa maata jaetta-
vaksi suurimmalle osalle maanviljelijöitä. Maanomistus on rajattu koskemaan 245 hehtaaria – niin elsal-
vadorilaiset kuin ulkomaalaisetkaan eivät saa omistaa enempää maata. Kaikki kiinteistöt El Salvadorissa 
ovat rekisteröityjä valtion omistuksessa olevalle instituutille Instituto Libertad y Progreso. Tämänkaltai-
nen rekisterijärjestelmä on yleinen Keski-Amerikassa, ja sitä pidetään turvallisena tapana taata maan 

                                                      
23

 http://www.tusalario.org/elsalvador/Portada/derechos-laborales/trabajo-y-salarios  

24
http://www.ilo.org/gateway/faces/home/polareas/occupationalsafety?locale=EN&countryCode=SLV&track=null&policyId=

8&_adf.ctrl-state=hd7vr1a43_4  

25
 http://elmundo.sv/el-salvador-registro-mas-de-20000-accidentes-laborales-durante-2016/  

26
 http://cb24.tv/el-salvador-aumento-de-accidentes-laborales-preocupa-a-las-autoridades/  

http://www.tusalario.org/elsalvador/Portada/derechos-laborales/trabajo-y-salarios
http://www.ilo.org/gateway/faces/home/polareas/occupationalsafety?locale=EN&countryCode=SLV&track=null&policyId=8&_adf.ctrl-state=hd7vr1a43_4
http://www.ilo.org/gateway/faces/home/polareas/occupationalsafety?locale=EN&countryCode=SLV&track=null&policyId=8&_adf.ctrl-state=hd7vr1a43_4
http://elmundo.sv/el-salvador-registro-mas-de-20000-accidentes-laborales-durante-2016/
http://cb24.tv/el-salvador-aumento-de-accidentes-laborales-preocupa-a-las-autoridades/
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omistusoikeus.27 El Salvador on sijalla 56 maanomistuksen helppouteen liittyvässä kategoriassa (Ease of 
Registering Property) Maailmanpankin Doing Business -raportissa, jossa on mukana 189 maata.  

Kolmasosa kaikesta maa-alueesta on maarekisterin ulkopuolella, ja köyhin osuus väestöstä jättää usein 
rekisteröimättä maa-alueensa välttääkseen merkittävät siirtoverot. Noin neljännes väestöstä asuu maa-
seudulla, jossa suurimman osan elinkeino on riippuvainen maataloudesta. Maaseudun köyhyyttä pahen-
tavat alhainen tulotaso, rajoitetut työllistymismahdollisuudet sekä kehittymättömät markkinayhteydet.   

Maanomistuksen keskittyminen pienelle osalle väestöä on historiallisesti ollut maan konfliktien ja sisäl-
lissodan perimmäinen syy. El Salvadorin köyhyys pohjautuu maan epäoikeudenmukaiseen jakautumi-
seen maaseudulla. Aloitteet, joilla on pyritty parantamaan maankäyttö- ja omistusoikeuksia sekä uudis-
tamaan maarekisteriprosesseja, on ollut myönteisiä vaikutuksia. Heikoimmassa asemassa olevat, mu-
kaan lukien naiset, alkuperäiskansat ja maaseutualueella elävät köyhät, kohtaavat ponnisteluista huoli-
matta esteitä maanomistukselle.28 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat El Salvadorille tärkeitä samoin kuin ilmastonmuutokseen sopeu-
tuminen. El Salvador on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen. Ympäristönsuojelu on tärkeä maan 
biodiversiteetin ja ekosysteemin suojelemiseksi, mutta ennen kaikkea sillä turvataan maan asukkaiden 
elinolot, erityisesti niiden, jotka ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kaikkein heikoimmassa asemassa. El 
Salvador on viime vuosien aikana vahvistanut kykyään vastata kansainvälisten ympäristösopimuksien 
tavoitteisin. 

El Salvador sijaitsee niin sanotulla Tyynenmeren renkaalla, joka on seismisesti maailman aktiivisinta alu-
etta. El Niño ja La Niña -sääilmiöiden aiheuttamat trooppiset myrskyt ja kuivuudet ovat vaurioittaneet 
maan ekosysteemiä. Ympäristöongelmia El Salvadorille on koitunut muun muassa metsähakkuiden ai-
heuttamista eroosioista. Maan metsäpinta-ala on supistunut, mikä on aiheuttanut hedelmällisyyskatoa, 
pienentänyt pohjavesivarantoja, aiheuttanut kuivuutta ja köyhdyttänyt maan biodiversiteettiä.29  

Maan biodiversiteetin ja ekosysteemin suojelu, energian tuottaminen uusiutuvien energianlähteiden 
avulla, kestävä energian sekä vesiresurssien käyttö ovat haasteita, joihin maan pitää kiinnittää huomiota 
yhä enemmän jatkossa. Luonnonsuojelu sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat niin El Salvadorin 
hallituksen kuin sen kansalaisten ja yksityisen sektorin huolenaiheita. Metsäkato, luonnon monimuotoi-
suuden väheneminen ja veden pilaantuminen ovat vakavia ongelmia El Salvadorissa. Maalla on runsaat 
vesivarat, mutta suurin osa pintavedestä on saastunutta. 90 % El Salvadorin vesijohtoverkostosta on 
saastunutta maaperän eroosion ja saastumisen vuoksi. 

 

                                                      
27

 https://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/El-Salvador/Landlord-and-Tenant  

28
 https://www.usaidlandtenure.net/country-profile/el-salvador/  

29
 http://www.globalis.fi/Maat/El-Salvador  

https://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/El-Salvador/Landlord-and-Tenant
https://www.usaidlandtenure.net/country-profile/el-salvador/
http://www.globalis.fi/Maat/El-Salvador
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k) Turvahenkilöstön käyttö 

Suomen ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen mukaan turvallisuustilanne El Salvadorissa on heik-
ko. Väkivaltarikokset ovat El Salvadorissa yleisiä. Runsaan huume- ja jengirikollisuuden takia maan tur-
vallistilanne on yleisesti ottaen heikko koko maassa.30 Poliisin raportin mukaan vuonna 2016 maassa 
tehtiin 5 278 murhaa. Murha-aste kyseiselle vuodelle oli 80 murhaa / 100 000 asukasta. Luvut ovat kui-
tenkin pienemmät kuin vuonna 2015, jolloin vuoden aikana raportoitiin 6 656 murhaa.31 El Salvadorissa 
matkustaminen on monimutkaista, koska hallitus ei kykene hallitsemaan jengiväkivaltaa. MS-13- ja Bar-
rio 18 -jengit kontrolloivat tietyillä asuinalueilla, mikä tekee matkustamisen, työnteon ja elämisen vaa-
ralliseksi. Hallitus on värvännyt armeijan avuksi kontrolloimaan jengitoimintaa. Vuonna 2016 El Salvado-
rin kansallinen siviilipoliisi ilmoitti, että 346 jengiläistä olisi surmattu poliisin ja armeijan yhteistoiminnan 
tuloksena.  

Parantaakseen maan huonoa turvallisuustilannetta El Salvadorin kansallinen kansalaisten turvallisuus-
neuvosto (CNSCC) lanseerasi vuonna 2015 uuden ohjelman nimeltä ”Secure El Salvador”. Kyseessä on 
hallituksen uusi turvallisuusstrategia vastaamaan väkivaltaan ja rikollisuuteen. Tavoitteena ovat muun 
muassa rikollisuuden ja väkivallan estäminen, rikosoikeusjärjestelmän parantaminen, uhrien suojelu 
sekä kansalaisten turvallisuudesta vastaavien instituutioiden vahvistaminen.32  

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

yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi 

hyödyntää? 

El Salvadorin perustuslaki takaa kansalaisjärjestöjen toiminnalle laillisen perustan peruslain 7 pykälän 

mukaan. Viimeisin laki vuodelta 1996 (LAFSL) takaa kansalaisjärjestöjen erityisen oikeudellisen perustan, 

jossa määritellään niiden oikeudet ja velvollisuudet. FMLN-puolueen ansiosta kansalaiset ovat pystyneet 

osallistumaan paremmin yhteiskunnan toimintaan.33  

Kansalaisjärjestöjä on El Salvadorissa hieman alle 3 000. Kansalaisjärjestöt ovat El Salvadorissa yhtä miel-

tä siitä, että vuonna 2011 hyväksytyn hallituksen julkisen tiedotuslainsäädännön käyttöönotto on paran-

tanut tilannetta, mutta parantamisen varaa löytyy. El Salvadorissa kansalaisyhteiskunta ja lehdistö ovat 

aktiivisia, vaikkakin toimittajia uhkaillaan ja riski väkivallan uhriksi joutumiseksi on olemassa. Toimittajat, 

joiden työ keskittyy rikollisjengien toiminnan, korruption, poliisien rankaisemattomuuden sekä rikollis-

jengien ja poliittisten puolueiden välisten neuvotteluiden seuraamiseen, ovat erityisessä vaarassa. Ni-

                                                      
30

 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341117&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI  

31
 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/el-salvador  

32
 http://www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-launches-new-security-strategy  

33
 http://www.icnl.org/research/monitor/elsalvador.html  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341117&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/el-salvador
http://www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-launches-new-security-strategy
http://www.icnl.org/research/monitor/elsalvador.html
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colás García, radio-toimittaja, joka raportoi jengien toiminnasta, murhattiin maaliskuussa 2016 MS-13-

jengin toimesta. Hallitus hyväksyy uskonnonvapauden, ja akateemista vapautta kunnioitetaan.   

Yhteiskuntavastuu ja siitä raportointi ovat vielä lapsenkengissä. Maassa toimii kuitenkin yritysten sosiaa-

lista vastuuta ajava järjestö FUNDEMAS, joka pyrkii kannustamaan yrityksiä yhteiskuntavastuuseen ja 

kestävään kehitykseen.34  

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

siness Council for Sustainable Development -verkostoa?  

El Salvadorissa toimii YK:n Global Compact -verkosto, jossa on mukana 15 jäsentä.35 

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

toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

OECD:n raportoimat yksittäistapaukset: 

1. Monikansallinen telekommunikaatioyritys - Ihmisoikeuksien rikkominen ja korruptioon syyllistyminen 

El Salvadorissa ja Nicaraguassa – 9, 2012.36 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole yleistä yritysten keskuudessa.37 

6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä 

tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ym-

päristöjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen liittyen? 

El Salvadorin kansalaisten ja hallituksen suurimpia huolenaiheita ovat muun muassa jengirikollisuuden 

vähentäminen, epätasa-arvoisuuden poistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä ympäris-

tönsuojelu. Vaikka maalla on suuri potentiaali uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, noin 90 % 

sen energiantuotannosta on peräisin fossiilisista polttoaineista. Suojellakseen maan biodiversiteettiä ja 

ekosysteemiä tulisi maassa kehittää uusia ympäristönjohtamisjärjestelmiä, joihin Suomella voisi olla hy-

vä mahdollisuus tarjota omaa osaamistaan.38 Konfliktit maankäytöstä sekä luonnonvaroista heikentävät 

                                                      
34

 http://www.fundemas.org/quienes-somos/que-es-fundemas  

35
 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?search%5Bcountries%5D%5B%5D=189  

36
 http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/mx0004.htm  

37
 http://database.globalreporting.org/search/  

38
 http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/ourwork/environmentandenergy/in_depth/  

http://www.fundemas.org/quienes-somos/que-es-fundemas
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?search%5Bcountries%5D%5B%5D=189
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/mx0004.htm
http://database.globalreporting.org/search/
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/ourwork/environmentandenergy/in_depth/
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entisestään ympäristön hyvinvointia ja maan biodiversiteettiä. Tilanteen parantamiseksi ja muun muas-

sa trooppisten metsien säilyttämiseksi El Salvador tarvitsisi uusia keinoja maa- ja merialueiden hallin-

noimiselle.  

Tämän lisäksi El Salvadorissa on Keski-Amerikan maista huonoin tarjonta vedensaatavuudelle. Noin 90 % 

sen pintavesistä on saastunutta johtuen saasteista ja maan eroosioista. Ongelmana on lisäksi suurimpien 

kaupunkien jäteongelmat. Kaupunkien saastemäärään vaikuttaa suurelta osin maan tiheä asutus. Maan 

suurimmat kaupungit ovat ylikansoitettuja, ja olisi tärkeää herättää tietoisuutta maan kansalaisissa ym-

päristönsuojelun tärkeydestä. Uudelleenmetsitys on tärkeässä avainasemassa korjaamaan El Salvadorin 

tilannetta metsienhakkuiden jäljiltä.39  

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?  

Yksityiskohtaisemmat ohjeet riippuvat toimialasta.  

Hyödyllisiä lähteitä:  

El Salvadorin perustuslaki: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-

documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica  

Työ- ja sosiaaliturvaministeriö: http://www.mtps.gob.sv/  

Yhdysvaltain ulkoministeriön Country Commercial Guide: https://www.export.gov/article?id=El-

Salvador-Market-Overview  

 

 

                                                      
39

 http://www.elsalvador.com/vida/152866/a-cuidar-del-medio-ambiente/  

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica
http://www.mtps.gob.sv/
https://www.export.gov/article?id=El-Salvador-Market-Overview
https://www.export.gov/article?id=El-Salvador-Market-Overview
http://www.elsalvador.com/vida/152866/a-cuidar-del-medio-ambiente/

