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CSR-taustamuistio / FILIPPIINIT  13/04/2017/KUL 

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

a) Viimeaikainen kehitys 

Presidentti Duterten yksi suurimmista tavoitteista on luoda Filippiineille yrityksille suotuisampaa 

ilmapiiriä ja hän on esimerkiksi alentamassa yritysverotusta. Helmikuussa 2017 hyväksyttiin Fi-

lippiinien kehityssuunnitelma vuosille 2017–2022. Suunnitelman fokuksessa bisneksen kannalta 

on vahvistaa olemassa olevaa infrastruktuuria, edistää maan talouden kasvupotentiaalia ja huo-

mioida kestävä kehitys. Työttömyyden odotetaan laskevan 5,5 %:sta 3 %:iin vuoteen 2022 men-

nessä. Filippiinien talouskasvu on ollut viime vuodet vahvaa, viime vuonna n. 7 %. Presidentti käy 

laajaa huumeidenvastaista sotaa, mikä on johtanut selvittämättömien laittomien tappojen suu-

reen määrään (tällä hetkellä yli 7000). Toisaalta katutason turvallisuustilanteen sanotaan paran-

tuneen. 

 

b) Järjestäytymisvapaus 

Filippiinit hyväksyy järjestäytymisenvapauden, mutta useilla rajoituksilla. Maa on ratifioinut ILO:n 

kahdeksan perussopimusta, mukaan lukien yhteissopimus 87:n, joka takaa järjestäytymisenva-

pauden. Ammattiyhdistysjärjestöt ovat kritisoineet valtiota riittämättömästä suojelusta liitonvas-

taista syrjintää vastaan.  

 

Ammattiyhdistysliike on heikossa asemassa. Jäsenmäärät ovat laskeneet rajusti 1980-luvulta, ja 

vain n. 10 % maan työntekijöistä kuuluu liittoon. Lakot ja muut työnseisaukset ovat maassa hyvin 

harvinaisia. Kansainvälisen ammattiyhdysjärjestöjen liiton, ITUC:n, mukaan ammattiyhdistysten 

tila Filippiineillä on huolestuttava – työntekijöitä korvataan aliurakoitsijoilla ja liiton jäsenyydestä 

voidaan jopa rangaista. Kymmeniä ammattiliittoaktiiveja ja -johtajia on murhattu viime vuosina, 

syyllisiä saadaan harvoin kiinni. 

 

c) Korruptio & lahjonta 

Korruptio on suuri haaste maassa, joka sijoittui TI:n Corruption Perceptions Index-listauksessa si-

jalle 101 viime vuonna. Sijoitus on laskenut viime vuosien aikana. 

 

Korruptio on Maailman talousfoorumin vuotuisen globaalin kilpailukykyvertailun mukaan toiseksi 

eniten yritystoimintaa vaikeuttava tekijä maassa, riittämättömän infrastruktuurin jälkeen. Maan 

monimutkainen, ja ajoittain ristiriitainen sääntelyjärjestelmä tarjoaa korruptoituneille virkamie-
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hille mahdollisuuksia vaatia lahjuksia. Useat kyselyt ovat osoittaneet, että yritykset eivät luota Fi-

lippiinien oikeuslaitokseen – tuomioistuinten henkilöstöä pidetään epäpätevänä ja korruptoitu-

neena ja oikeustapausten käsittelyajat voivat venyä kohtuuttomiksi. Julkisten hankintojen ja eri-

tyisesti lisenssien ja lupien turvaamista vastaan vaaditaan usein lahjuksia. 

 

Edellisen presidentin Aquinon aikana useita korkean profiilin virkamiehiä saatettiin syytteeseen 

korruptiosta, mukaan lukien entinen presidentti ja korkeimman oikeuden päätuomari. Viime 

vuonna valittu Rodrigo Duterte on vannonut kitkevänsä korruption maasta ja hän on viimeksi 

mm. erottanut yhden ministerinsä korruption vuoksi. Osana huumesotaa hän on erottanut lait-

tomuuksiin syyllistyneitä poliiseja. Vielä on liian aikaista arvioida, miten Duterten politiikkalinja-

ukset onnistuvat korruption taltuttamisessa. 

 

d) Lapsityövoima 

Filippiinit on ratifioinut ILO:n yhteissopimukset 138 ja 182 koskien lapsityövoimaa, mutta maan 

työnlainsäädäntöä ei vielä uudistettu sopimusten mukaiseksi. Virallisen arvion mukaan 1,3 mil-

joona lasta on töissä, epävirallisen arvion ollessa kaksi miljoonaa. Lähes neljäsosa maan väestös-

tä elää köyhyysrajan alapuolella, mikä johtaa myös lapsityövoiman käyttöön. 

 

Vaikka lapsityövoima on vähentynyt Filippiineillä, se on yhä ongelma. Laillinen työikä on 15 vuot-

ta – alle 16-vuotias saa tehdä kevyttä työtä 20 tuntia viikossa, ja sitä nuorempi vanhemman val-

vomana. Lapset eivät saa tehdä vaarallista työtä. Lainsäädäntöä monimutkaistavat paikallistason 

säännökset, jotka säätelevät lapsityövoiman käyttöä kaduilla, viihteessä ja pyroteknisten laittei-

den valmistuksessa. Maataloudessa ei ole työikärajaa, ja yli puolet töissä olevista lapsista työs-

kentelevät tällä sektorilla.  

 

Hallitus on toteuttamassa Philippine National Strategic Framework for Plan Development for 

Children, 2000-25" ja National Programme of Action Against Child Labour (NPACL) -ohjelmia. 

Maan tavoitteena on vähentää lapsityövoiman käyttöä 75 prosentilla, keskittyen maatalouteen, 

kaivostoimintaan, kalastukseen ja kotiorjuuteen. 

 

Hallitus on niin ikään kehittänyt "HELP ME" - konvergenssiohjelman, jonka kautta lapsityövoimaa 

yritetään vähentää muun muassa koulutuksen, valvonnan ja lasten vanhempien elintason nos-

tamisen avulla. 7.1.2016 useat ministeriöiden ja hallintoalueiden johtajat allekirjoittivat kyseisen 

ohjelman, jonka sanotaan lisänneen tietämystä lasten oikeuksista. YK:n kansainvälinen komitea 

on kuitenkin ilmaissut toimien olevan riittämättömiä ja pyytäneet hallitusta lisäämään keinoja 

lapsityövoiman nitistämiseksi. 
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e) Pakkotyö 

Pakkotyö on kielletty Filippiineillä ja maa on ratifioinut ILO:n pakkotyönvastaisen yleissopimuk-

sen. Tästä huolimatta maan rikoslaki määrää pakkotyötä kansankiihotuksesta ja laittomasta lak-

koilusta. Moni lapsi myös joutuu kotiorjuuteen perheen lainan vastineeksi, ja maan sisällä esiin-

tyy ihmiskauppaa, uhrien joutuessa prostituoiduiksi tai pakkotyöläisiksi teollisuudessa, kalastuk-

sessa tai maataloudessa.   

 

Suuri osa miljoonista ulkomailla työskentelevistä filippiiniläisistä on naisia, jotka työskentelevät 

kotiapulaisina Aasiassa ja Lähi-idässä, ja joutuvat toisinaan hyväksikäytetyksi. Nykyinen hallitus 

on panostanut ihmiskaupan vaaroista tiedottamiseen. 

 

f) Palkkaus 

Filippiineillä on lakisääteinen minimipalkka, joka asetetaan erikseen maan kuudellatoista hallin-

toalueella. Päivittäinen minimipalkka suur-Manilan alueella on noin 10,74 USD. Useimmat muut 

alueet asettavat minimipalkkana huomattavasti alemmalle tasolle kuin Manilassa. Alueelliset hal-

litukset voivat myöntää erilaisia poikkeuksia minimipalkkaan, riippuen sektorista ja työntekijöi-

den lukumäärästä. Minimipalkkalain rikkomukset, kuten sosiaaliturvamaksujen, bonuksien ja yli-

työkorvauksien maksamatta jättäminen, ovat yleisiä. Minimipalkkaa pienemmät palkat ovat ylei-

siä naisvaltaisella vaatetusalalla, jossa työntekijöiden korvaus perustuu tuotettujen vaatteiden 

määrään. 

 

g) Syrjintä 

Filippiinien laki kieltää joidenkin ryhmien, kuten vammaisten, HIV-positiivisten ja alkuperäiskan-

sojen syrjinnän työmarkkinoilla, mutta ei tarjoa suojelua seksuaalisille vähemmistöille. Alkupe-

räiskansojen oikeuksia takaavia lakeja ei valvota tehokkaasti ja monet alkuperäiskansojen jäsenet 

ovat joutuneet luopumaan perinteisistä elinkeinotoiminnoistaan. 

 

Laki ei myöskään edellytä samaa palkkaa miehille ja naisille samanarvoisesta työstä.  Naiset ovat 

usein keskittyneet matalan palkkatason töihin palvelu- ja vaatetuotantoalalla, ja sukupuolten vä-

linen palkkaero on 24 prosenttia.  Naiset kohtaavat joissain tapauksissa syrjintää tullessaan ras-

kaaksi. 
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h) Työaika 

Lakisääteinen työaika maassa on kahdeksan tuntia, ja jokaiselle työntekijällä on oikeus lepopäi-

vään kuuden työpäivän päätteeksi. Käytännössä palkattomat ylityöt, etenkin kalastus- ja teolli-

suussektoreilla, ovat yleisiä, ja valvonta puutteellista.  

 

i) Työturvallisuus ja -terveys 

Työturvallisuutta ja -terveyttä määrää vuonna 1974 käyttöönotettu The Health and Safety at 

Work Act jonka valvonnasta vastaa työministeriön alaisuudessa toimiva Occupation Safety and 

Health Center.  

 

Työterveys- ja turvallisuusstandardit määräävät työnantajille vastuun säännöllisestä työntekijöi-

den riskiseurannasta. Harvat työnantajat kuitenkaan kartoittavat riskejä lain puitteissa, ja vaaral-

listen laitteiden tai kemikaalien kanssa työskentelevillä on usein puutteelliset suojavarusteet. 

 

Työtapaturmien määrään uskotaan olevan aliraportoituja. Tähän vaikuttavat sekä liittojen heikko 

asema että vapaakauppa-alueilla toimivien yritysten työturvallisuuden vajavainen valvonta.  

 

j) Maankäyttö 

Maatalous on yhä tärkeä työllistäjä Filippiineillä – noin kolmannes työvoimasta työskentelee alal-

la tai on riippuvainen siitä ja maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on 12 %. Filippiinit on 

maailman kahdeksanneksi suurin riisintuottaja, kolmanneksi suurin banaanien tuottaja, ja kol-

manneksi suurin kookospähkinöiden ja ananasten tuottaja. 

 

Maaoikeuksiin liittyvät konfliktit ovat painaneet maata vuosikymmeniä, ja viljelymaan epätasai-

nen jakauma maanomistajien ja viljelijöiden välillä on yhä poliittisesti ongelmallinen etenkin Ete-

lä-Filippiinien Mindanaolla, jossa hallitus on konfliktissa muslimiseparatistien kanssa. Konflikti 

pohjautuu pitkälti maanomistuskysymyksiin. Hallitus käy rauhanneuvotteluja myös kommunisti-

kapinallisten kanssa, ja kommunistienkin vaateet perustuvat painotetusti maanomistusoikeuksiin 

Filippiinien maaseudulla. 

 

k) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Maa on varsin altis luonnonkatastrofeille kuten taifuuneille, maanjäristyksille ja maanvyöryille, ja 

toisaalta myös ääri-ilmiöille kuten tulville ja kausittaiselle kuivuudelle. Filippiinit toimi ilmaston-

muutokselle erityisen haavoittuvien maiden puheenjohtajana Pariisin ilmastokokouksessa viime 

vuonna. Nykyinen ympäristö- ja luonnonvaraministeri Gina Lopez on entinen ympäristöaktivisti 
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ja hän on viimeksi kieltänyt kaiken kaivostoiminnan maassa ympäristölle haitallisena. Päätös on 

uudelleenarvioitavana presidentin kabinetissa.  

 

Maan perustuslaki takaa oikeuden puhtaaseen ympäristön, mutta ympäristölakien valvonta on 

puutteellista. UNDP ja Filippiinien korkein oikeus ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2009 alkaen 

parantaakseen maan ympäristölakien valvontaa ja toimeenpanoa. Vuoden 2017 kehityssuunni-

telma (PDP) pyrkii takaamaan "ekologisen koskemattomuuden ja puhtaan sekä terveellisen ym-

päristön". 

 

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

Kansalaisjärjestöt voivat toimia Filippiineillä melko vapaasti, ja maassa toimii noin 60 000 rekisteröityä 

kansalaisjärjestöä, mikä on asukaslukumäärään suhteutettuna suurin osuus koko Aasiassa. Kansalaisjär-

jestöt toimittavat peruspalveluita sekä kaupungeissa että maaseudun köyhille, ja ovat tärkeässä asemas-

sa maassa usein tarvittavassa katastrofiavussa. Hallitus kuulee kansalaisjärjestöjä aktiivisesti tehdessään 

päätöksiä. Suomalainen yritys voi olla Suomen Malesian-suurlähetystöön yhteydessä yhteiskuntavastuu-

seen liittyvän paikallisen kansalaisjärjestön tavoittamisen osalta. 

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

The Global Compact Network Philippines (GCNP) perustettiin viime vuoden toukokuussa. Maassa toimii 

myös Philippine Business for the Environment (PBE), -verkosto joka perustettiin vuonna 1992.  

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

OECD raportoi yksittäistapauksista, alla esimerkkejä: 

1) Laiton irtisanominen, japanilainen yritys, 2004 

2) Järjestäytymisenvapaus, amerikkalainen yritys, 2009 

3) Järjestäytymisenvapaus, amerikkalainen yritys, 2010 

4) Ihmisoikeusrikkomukset työpaikalla, korealainen yritys, 2007 

5) Ympäristönsuojelurikkomus, monikansallinen yritys, 2006 
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5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuraportointi Filippiineillä on saanut viime vuosina tuulta allensa – maa on kirjannut 

kaksi lakia aiheeseen liittyen: 1) vuoden 2011 Social Responsibility Act -laki vaatii kaikkien yritysveroa 

maksavien yritysten raportoivan niiden yhteiskuntavastuutoimista maan yritysrekisterille, sekä 2) vuo-

den 2009 Social Responsibility Act, joka toteaa että kaikkien yritysten tulee ottaa huomioon toimintansa 

vaikutus yhteiskuntaan, työntekijöihin ja ympäristöön. 

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? 

Ympäristön puolella suomalainen cleantech-osaaminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia etenkin jäte-

huollon sekä veden ja sanitaation sektoreilla. Suomen Malesian-suurlähetystö on identifioinut clean-

techin yhdeksi painopistealueeksi maata koskevassa vuotuisessa Team Finland-suunnitelmassaan. Suo-

men erinomainen koulutusjärjestelmä tunnetaan Filippiineillä, ja suomalaiselle koulutusosaamiselle 

myös yhteiskuntavastuun osalta on kysyntää. 

 

Infrastruktuurin kehittäminen 

Riittämätön infrastruktuuri luo haasteita yritystoiminnalle. Puutteelliset tieverkostot ja jatkuvat liikenne-

ruuhkat muodostavat pullonkauloja etenkin Manilassa.  Kansantalous kärsii tästä tuntuvasti. Sähkökat-

kot ovat yleisiä Manilan ulkopuolella ja sähkön hinnat ovat energiasektorin suljetusta kilpailusta johtuen 

Kaakkois-Aasian korkeimmat. Filippiinit sijoittui 57:ksi Maailmanpankin infrastruktuurin tasoa mittaavas-

sa Logistic Performance Indexissä vuonna 2014. Presidentti Duterte on tunnustanut ruuhkaongelmat ja 

nostanut infrahankebudjettia tuntuvasti. Seurattavaksi jää, millaisessa aikataulussa hankkeet valmistu-

vat. 

 

Vesi ja sanitaatio  

Viemäriverkostot ovat puutteellisia.  Puhtaan juomaveden saanti on myös ongelmallista, ja Maailman-

pankki arvioi yli 4000 ihmisen kuolevan maassa vuosittain saastuneen veden juomisesta.  Maailman-

pankki ja Aasian kehityspankki ovat toimineet yhteistyössä Filippiinien kanssa maan viemäriverkoston ja 

sanitaation parantamiseksi. 
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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?  

Presidentti Duterte on aikaansaava, mutta myös hyvin ristiriitainen ja impulsiivinen valtionpäämies. Hän 

on tottunut nopeisiin tuloksiin ja on antanut useampia keskenään ristiriidassa olevia lausuntoja. Kannat-

taa tarkistaa kulloinenkin poliittinen kehitys, sillä muutokset saattavat tällä hetkellä olla maassa nopeita. 

Kansallinen huumeidenvastainen sota on selkeä prioriteetti Dutertelle ja sen vaikutuksia kannattaa seu-

rata niin ikään. Suomen Malesian-suurlähetystöstä saa tuoreimman näkemyksen maan päivänpolitiikas-

ta. 

 

 

 


