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CSR-taustamuistio/NEPAL    06.07.2017/UM ASA-40 

Nepal on yksi maailman köyhimpiä ja vähiten kehittyneitä maita. Yhteiskuntavastuuteema on maassa 
suhteellisen uusi ilmiö ja esimerkiksi vastuullisuusraportointia ajavan Global Reporting Initiativen (GRI) 
sivuilta ei löydy yhtään mainintaa Nepalista. Maassa on monia yhteiskuntavastuun haasteita, kuten kor-
ruptio ja lapsityövoima. Vastuullinen liiketoiminta on yksi keino vaikuttaa näihin haasteisiin.  
 
Nepal saavutti merkittävän virstanpylvään demokratian parantamisessa, kun maa julkaisi uuden perus-
tuslain vuonna 2015. Laki sisältää 31 perusoikeutta, mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuri-
set oikeudet. Uusi perustuslaki on erityisen merkittävä askel kohti ihmisoikeuksien parantamista Nepalis-
sa.   
 
Nepal tarjoaa liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Suomelle monella eri sektorilla, kuten ympäristö, jäte-
huolto, energia, vesihuolto ja koulutus. Polttopuiden käyttö energialähteenä on yksi syy metsien hä-
viämiseen ja siksi Nepalissa on tarvetta vaihtoehtoisille energialähteille, kuten biokaasulle ja aurin-
koenergialle. Maa panostaa myös vahvasti vesivoimaan. Nepalin maantieteellinen sijainti Intian ja Kii-
nan välissä on kaupallisen yhteistyön kannalta kiinnostava.  
 
1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne (tuon-
ti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoiminta, 
kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen? 

a) Järjestäytymisvapaus 

Nepal ei ole ratifioinut kansainvälisen työoikeuden ammatillista järjestäytymistä koskevaa ILO:n sopi-
musta 87, joka takaa työntekijöiden järjestäytymisvapauden. Tästä huolimatta Nepalin perustuslaki ta-
kaa kansalaisille järjestäytymis-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudet. The International Center for Not-
for-Profit Law:n mukaan kansalaisjärjestöt epäilevät, että hallitus yrittää rajoittaa kansalaisten vapauksia 
tavalla tai toisella.1 
 
Nepalin suurin ammattiliitto on General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT). GEFONT perus-
tettiin vuonna 1989 ”salassa”, koska silloin liitoilla ei ollut oikeuksia Nepalissa. GEFONT edustaa noin 400 
000 työntekijää eri aloilta.2 
 
Jossain tapauksissa yritysten johtajat ovat rajoittaneet ammattiliittojen perustamista ja työntekijöiden 
oikeudet ovat olleet heikolla tasolla. Työntekijöiden oikeuksien valvonta ontuu tai on kokonaan olema-
tonta. GEFONT on pyrkinyt edistämään sosiaalista kanssakäymistä työntekijöiden ja työnantajien välillä 
ja tässä järjestön panostukset ovat olleet merkittäviä.3  

                                                      
1
 The International Center for Not-for-profit Law: http://www.icnl.org/research/monitor/nepal.html  

2
 General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT): https://gefont.org/GG2303390.html  

3
 Global Labour University Conference: http://www.global-labour-

university.org/fileadmin/GLU_conference_2011/papers/Umesh_Upadhyaya.pdf  

http://www.icnl.org/research/monitor/nepal.html
https://gefont.org/GG2303390.html
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_conference_2011/papers/Umesh_Upadhyaya.pdf
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_conference_2011/papers/Umesh_Upadhyaya.pdf
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b) Korruptio & lahjonta 

Nepal sijoittui Transparency Internationalin korruptioindeksissä vuonna 2016 131:neksi 176 maan jou-
kosta4. Maan julkinen sektori on yksi korruptoituneimmista ja julkisia varoja sekä kehitysapurahoja ja 
hyväntekeväisyysrahoja saatetaan käyttää muuhun kuin pitäisi. Korruption kitkemisen yhtenä suurena 
ongelmana on rankaisemattomuus. Tässä on kuitenkin tapahtunut parannusta, sillä vuonna 2015 kor-
kein oikeus tuomitsi useita poliittisia johtajia virkavirheestä korruptiosyytöksien takia.5  
 
Korruptio on keskeinen haaste ulkomaalaisille yrityksille, jotka harjoittavat liiketoimintaa Nepalissa. Lah-
jukset ja toiminnan helpottamismaksut ovat yleisiä julkisissa hankinnoissa ja yrityksen rekisteröinnissä. 
Korruptio vähentää maan kilpailukykyä ja nostaa yrityksen perustamiskustannuksia. Korruption kitkemi-
seksi säädettiin laki vuonna 2002. Lain myötä korruptio, lahjonta, rahanpesu, toiminnan helpottamis-
maksut ja virka-aseman väärinkäyttö ovat kriminalisoitu. Business Anti-Corruption Portal:in mukaan lain 
toteutus on kuitenkin riittämätöntä ja maan korruptio kiistatonta. 6 
 
Korruption vuoksi yrityksen perustamiskustannukset arvioidaan korkeammiksi Nepalissa kuin naapuri-
maissa. Yrityksille aiheutuu kustannuksia julkisten palveluiden korruptoituneisuuden takia.  Esimerkiksi 
sähköverkon ja rakennusluvan saamiseksi yritysten odotetaan useimmiten maksavan lahjuksia. Business 
Anti-Corruption Portal:in mukaan melkein puolet yrityksistä odottaa antavansa lahjuksia tai maksavansa 
virkamiesten voitelumaksuja saadakseen tärkeän lisenssin.  

c) Lapsityövoima 

Lapsityövoima on edelleen ongelma Nepalissa, vaikka lainsäädäntö mahdollistaa lasten työehtojen täyt-
tymisen seurannan. Nepalin 7,7 miljoonasta lapsesta arviolta 3,14 miljoonaa eli 40,4 % tekee töitä.   
Maplecroft:in Child Labour Indexin mukaan Nepalin lapsityövoiman riski kohosi sijalle 14 vuonna 2014, 
kun vuonna 2013 Nepal oli sijalla 347. Vuonna 2000 voimaan tulleen lapsityövoimaa koskevan lainsää-
dännön mukaan alle 14-vuotiaat eivät saisi työskennellä ollenkaan. 15–17-vuotiaat lapset saavat työs-
kennellä maksimissaan kuusi tuntia päivässä ja 36 tuntia viikossa.  
 
Unicefin vuoden 2014 raportin mukaan 5–11 vuotiaista lapsista 28 % oli mukana jonkinlaisessa liiketoi-
minnassa, 12–14 vuotiaista 59 % ja 15–17 vuotiaista 64 %. Lapset työskentelevät todennäköisemmin 
maaseudulla kuin kaupunkialueilla. Todennäköisimmin lapsia osallistuu työelämään keskilännen vuoris-
toilla ja itäisillä vuoristoilla. Lasten aikaiseen työelämään siirtymiseen vaikuttaa äidin koulutus sekä per-
heen taloudellinen tilanne. Lapsista (12–14-v.) joiden äideillä ei ole koulutusta 18 % tekee töitä, ja vas-
taavasti lapsista joiden äideillä on koulutus, 6 % tekee töitä.8  
 

                                                      
4
 Transparency International: http://www.transparency.org/country/NPL  

5
 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/nepal  

6
 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-

asia/nepal/snapshot.aspx  
7
 Verisk Maplecroft: https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-

and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/  
8
 Unicefin raportti: https://mics-surveys-

prod.s3.amazonaws.com/MICS5/South%20Asia/Nepal/2014/Final/Nepal%202014%20MICS_English.pdf 

http://www.transparency.org/country/NPL
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/nepal
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/nepal/snapshot.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/nepal/snapshot.aspx
https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
https://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/South%20Asia/Nepal/2014/Final/Nepal%202014%20MICS_English.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/South%20Asia/Nepal/2014/Final/Nepal%202014%20MICS_English.pdf
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Lapsityövoima (5–14-v.) on vähentynyt seuraavilla aloilla/työpaikoilla: mattojen kutomisessa, kivien-
louhinnassa, tupakkatuotteiden valmistuksessa, pakkotyössä ja armeijan tehtävissä. Armeijaan pakot-
taminen on kuitenkin kasvanut 15–17-vuotiaiden keskuudessa. Lapsityövoiman uudet kasvavat sektorit 
ovat erittäin huolestuttavia. ILO:n mukaan niitä ovat viihdeteollisuus, seksiteollisuus (varsinkin tytöillä), 
kaduilla myyminen, haukkojen metsästys (ja salamyyminen rajojen yli), tiilitehtailla työskentely, kotityöt, 
kankaankudontatehtaissa työskentely sekä moottoripyörien ja pyörien korjaukset monilla eri maaseutu-
alueilla.9  

d) Pakkotyö 

Nepal on ratifioinut ILO:n molemmat sopimukset pakkotyötä vastaan. Vuonna 2002 Nepal julkisti la-
kialoitteen pakkotyötä vastaan ja sitä voidaan pitää merkittävänä virstanpylväänä orjuutta, pakkotyötä 
ja erityisesti kamalari-systeemiä vastaan. Kamalari-orjuus pohjautuu velkaorjuusjärjestelmään, joka on 
vaikuttanut Lounais-Nepalissa 1600-luvulta alkaen. Kamalari-orjuus tarkoittaa sitä, että köyhä perhe on 
velkaa rikkaammalle perheelle ja velanmaksuksi he myyvät tyttärensä rikkaaseen perheeseen orjaksi. 
Nepalin hallitus ja erilaiset järjestöt ovat menestyksekkäästi taistelleet kamalari-orjuutta vastaan. Taiste-
lujen alkuvaiheessa kamalareja oli yli 12 000 ja nykyisin arvioiden mukaan enää noin 500–60010.  
 
Ihmiskaupan vuoden 2015 raportin mukaan Nepalin hallitus ei ole vieläkään täyttänyt tarvittavia vä-
himmäisvaatimuksia ihmiskaupan torjumiseksi. Monet nepalilaiset naiset ja tytöt päätyvät ihmiskaupan 
uhreiksi ja heidät saatetaan myydä seksiorjiksi muihin maihin, kuten Intiaan, Lähi-itään, muihin Aasian 
maihin ja Afrikkaan. Nepalilaistaustaiset miehet, naiset ja jopa lapset tekevät pakkotyötä Nepalissa ja 
monissa muissa valtiossa, kuten Yhdysvalloissa. Pakkotyötä esiintyy muun muassa rakennuksilla, tehtail-
la, kaivoksilla, kotitöissä, kerjäämisessä ja seksialalla.11  

e) Palkkaus 

Nepalin hallitus julkisti helmikuussa 2016 työlain uudistukset, jossa se korotti minimipalkkaa. Minimi-
palkka vähäisen koulutustason työssä on noin 80–97 $ kuukaudessa. Minimipalkka ylittää virallisen köy-
hyysrajan, mutta se ei ole riittänyt täyttämään välttämättömiä kulutustarpeita. Erityisesti vuoden 2015 
maanjäristyksen ja poliittisten levottomuuksien myötä kulutushyödykkeiden inflaatio oli korkea.12 Palk-
kataso vaihtelee alan mukaan, minimipalkkaa tienaavat muun muassa sairaaloissa, turismialoilla ja ra-
vintoloissa työskentelevät. 

f) Syrjintä 

Nepalissa on vanhanaikainen kastijärjestelmä, jonka alimpana olevat kastiin kuulumattomat dalitit jou-
tuvat edelleen syrjityksi. Hallitus julkaisi vuonna 2011 uuden lain koskien kastien syrjintää ja dalitien 
koskemattomuutta. Kastisyrjintä kriminalisoitiin ja syrjinnän uhreiksi joutuneet voivat hakea korvauksia.  
 

                                                      
9
 International Labour Organisation (ILO) 2015: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf 
10

 Plan International: https://plan.fi/kamalari-orjuus-0 
11

 Trafficking in Persons Report 2016: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm  
12

 Nepal Human Rights Report 2016: https://www.state.gov/documents/organization/265756.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
https://plan.fi/kamalari-orjuus-0
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm
https://www.state.gov/documents/organization/265756.pdf
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Nepalin perustuslaki kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjimisen oikeuslaitoksen ja valtion 
taholta. Nepal on ensimmäinen Aasian maa, joka mainitsee HLBT-ihmisten (seksuaalivähemmistöjen) 
oikeudet laissa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Campaignin mukaan tämä on merkittävä askel kohti 
yhdenvertaisuutta. Nepalin uusi perustuslaki, joka julkaistiin vuonna 2015, on tärkeä edistysaskel ihmis-
oikeuksien kannalta. Uusi perustuslaki sisältää 31 perusoikeutta mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset 
ja kulttuuriset oikeudet. Perustuslaissa kielletään syrjintä ja naisten sekä dalitien perustusoikeuksia vah-
vistetaan.13 Edistyksestä huolimatta Nepalissa esiintyy edelleen kastin, sukupuolen, etnisen taustan ja 
maantieteellisten olosuhteiden perusteella tapahtuvaa syrjintää. 
 
Tyttöjen koulunkäyntimahdollisuudet ovat parantuneet huimasti vuodesta 1990, jolloin koulussa aloitti 
jokaista sataa poikaa kohden tyttöjä vain 56; vuonna 2015 vastaava luku oli 95 tyttöä. Kaikista opiskeli-
joista peruskoulun suorittaa loppuun vain noin 70 %. Tyttöjen opintosuoritukset ovat useimmiten huo-
nompia kuin poikien ja tytöt todennäköisemmin jättävät koulun kesken.14  
 
Naiset ja tytöt kohtaavat syrjintää asenteiden osalta, aseman ja ihmisoikeuksien kannalta sekä kotiväki-
vallan ja ihmiskaupan saralla. Naisten koulutuksen edistämiseksi Nepalissa on asetettu koulukohtaisia 
kiintiöitä ja kouluille on annettu rahaa naisopettajien palkkaamiseksi. Naisia syrjiviä lakeja on kuitenkin 
edelleen paljon. Esimerkiksi lapsi saa kansalaisuuden vain isänsä kautta. Ainoastaan yli 35-vuotiaat nai-
mattomat naiset ovat oikeutettuja perimään vanhempansa, mutta he joutuvat palauttamaan perinnön 
mennessään naimisiin. Abortti on laiton ja siitä tuomitaan nainen. 

g) Työaika 

Työviikko on usein kuusipäiväinen sunnuntaista perjantaihin. Perinteinen työaika on 8 tuntia päivässä ja 
48 tuntia viikossa.15 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

Nepalissa työturvallisuus ja -terveys ovat edelleen alkukantaisella tasolla. Työympäristöjen ongelmat 
liittyvät valaistukseen, lämpötiloihin, meluun ja ilmanvaihtoon/tuuletukseen. Jotkut työympäristöt eivät 
täytä edes perusvaatimuksia ja ovat siksi turvattomia ja epäinhimillisiä. Nepalissa työonnettomuuksista 
kärsii arviolta noin 20 000 työntekijää vuodessa ja työtapaturmissa kuolee noin 200 ihmistä vuosittain. 
Hallitus on tukenut työturvallisuutta ja -terveyttä laissa, joka astui voimaan vuonna 1992. Laki on koros-
tanut muun muassa seuraavia työturvallisuus- ja työterveystarpeita: fyysinen infrastruktuuri, vuosittai-
set lääkärintarkastukset ja työturvallisuusmittaukset16.    
 
Laki työterveyteen liittyen velvoittaa työnantajan maksamaan lääkärintarkastukset kerran vuodessa vaa-
rallisilla aloilla. Lisäksi teollisuusyrityksissä, joissa on vähintään 50 työntekijää, edellytetään mahdollisuus 
tarjota ensiapua. Teollisuusyrityksissä, joissa on vähintään 400 työntekijää, on oltava akateemisesti kou-
lutettu avustaja sekä yrityksissä, joissa on vähintään 1000 työntekijää, vaaditaan lääkäri ja avustaja.17   

                                                      
13

 Nepal Country Strategy 2016–2019  
14

 Nepal Country Strategy 2016–2019  
15

 Public Holidays Global: http://publicholidays.asia/nepal/  
16

 International Journal of Occupational Safety and Health in Nepal 
17

 Public Health Information: http://umeshg.com.np/occupational-health-safety-nepal/  

http://publicholidays.asia/nepal/
http://umeshg.com.np/occupational-health-safety-nepal/
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Suuri osa Nepalin työvoimasta työllistyy epämuodollisilla sektoreilla ja työntekijät eivät ole tietoisia työ-
turvallisuuden ja -terveyden tärkeydestä. Työnantajat eivät riittävästi huomioi puhtaan juomaveden ja 
WC-tilojen tarvetta, kemiallisia vaaroja, pöly- ja savuhaittoja ja jäteveden käsittelyä. Nepalissa on kui-
tenkin tehty viime vuosina paljon työtä vesihuollon parantamiseksi. Työtapaturmat ovat suhteellisen 
yleinen ilmiö Nepalissa. Työtapaturmista, joiden vuoksi työntekijä ei pääse töihin, on lain mukaan rapor-
toitava.  

i) Maankäyttö 

Jokaisella on yksinoikeudet maahansa omaisuuden tavoin, valtion lakien puitteissa (maankäyttölaki). 
Maanomistaja voi myydä ja vuokrata alueen tai osan siitä. Maan omistajuus rekisteröidään maatoimis-
toon. Valtio on määritellyt katon maan omistukselle aluekohtaisesti. Rajoitukset ovat seuraavanlaiset: 1. 
Terain alue maksimissaan 6,7 hehtaaria, 2. Kathmandun laakso 1,21 hehtaaria ja 3. Kaikki vuoristoalueet, 
paitsi Kathmandu 3,5 hehtaaria. Maanomistuskattoa ei sovelleta yrityksiin18.  
 
Ulkomaalaiset eivät voi omistaa maata Nepalissa, ellei heillä ole Nepalin henkilökorttia (ei kansalainen, 
ulkomailla asuva). Yritykset voivat omistaa maata ainoastaan liiketoimintaansa varten, esimerkiksi jos he 
perustavat tehtaan tai hotellin, jonka kautta he tarjoavat paikallisille asukkaille töitä.  
 
Maattomuus ja maakiistat ovat yleisiä ongelmia Nepalissa. Tämä juontaa juurensa historiallisista Kipat- 
ja Raikar- järjestelmistä, jotka vaikuttavat edelleen maankäyttöön. Kipat-järjestelmässä maa omistettiin 
yhteisömäisesti ja jaettiin esimerkiksi etnisten ryhmien mukaisesti. Tällöin maata ei voinut siirtää tai 
myydä muille ryhmille. Raikar-järjestelmässä maan omisti valtio, ja maata käyttävät saivat erilaisia apu-
rahoja. YK arvioi, että Nepalissa on 1,3 miljoonaa täysin maatonta taloutta, mutta useiden arvioiden 
mukaan kansasta 25 % on maattomia tai lähes maattomia. Ihmisoikeuksien näkökulmasta maattomuus 
aiheuttaa köyhyyttä ja nälkää erityisesti maaseudulla, mutta myös hyväksikäyttöön viittaavia työoloja, 
kuten maaorjuutta. Maattomia on Nepalin kaikilla maantieteellisillä alueilla. Naiset, dalitit, etniset vä-
hemmistöt sekä muut haavoittuvat ryhmät ovat erityisen herkkiä maattomuuden vaikutuksille.19       
 
Nepalin hallituksen Mid Term Report toteaa, että hallitus ja poliittiset puolueet eivät ole olleet tarpeeksi 
sitoutuneita poistamaan vanhaa maanomistusjärjestelmää. Hallitus ei ole toteuttanut kahden komission 
(Land Reform Commission ja Commission to Solve the Problems of Landless people) suosituksia. Kansa-
laisjärjestöpuolen raportti mainitsee samat teemat ja toteaa, että alkuperäiskansat eivät ole saaneet 
osallistua maankäyttöasioiden valmisteluprosessiin merkittävällä tasolla.20      
 
Vuoden 2015 Nepalin UPR-raportti tarkastelee maankäyttöasioista hyvin suppeasti. Raportin mukaan 
täytäntöönpanovaiheessa oleva National Land Use Policy on laaja-alainen, mutta ei paneudu ihmisoike-

                                                      
18

 Nepal Property Investment Guide: 

http://www.joneslanglasallesites.com/investmentguide/uploads/attachments/2014AP_PropertyInvestmentGuide-

Nepal_6g04rbna.pdf  
19

 Nepal Country Strategy 2016–2019  
20

 Nepal Country Strategy 2016–2019  

http://www.joneslanglasallesites.com/investmentguide/uploads/attachments/2014AP_PropertyInvestmentGuide-Nepal_6g04rbna.pdf
http://www.joneslanglasallesites.com/investmentguide/uploads/attachments/2014AP_PropertyInvestmentGuide-Nepal_6g04rbna.pdf
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uksiin tai haavoittuvien ryhmien tilanteeseen. UPR-raportissa todetaan kuitenkin, että velkaorjuudesta 
vapautetuille ja maattomille tarjotaan maata ja taloudellista tukea.21       

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Kaupunkialueiden ympäristöongelmat, kuten jäteongelmat, vesien saastuminen, ilmanlaadun heikke-
neminen ja meluongelmat, ovat yleistyneet. Ilmastonmuutoksen seurauksena poikkeukselliset metsäpa-
lot, kuivuus ja rankkasateet ovat lisääntyneet. Kasvavissa kaupungeissa, kuten Kathmandussa ilmansaas-
teet aiheuttavat paljon ongelmia. Ajoneuvojen lukumäärä kasvaa jatkuvasti ja sen myötä liikenteen 
päästöt lisääntyvät.  

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

Kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti maassa ja arvioiden mukaan järjestöjä on maassa yli 70 000. Jär-
jestöjen johtohenkilöillä on yleensä kytkös poliittiseen puolueeseen ja sen myötä järjestö saattaa saada 
poliittisen leiman. Moni nepalilainen pitää järjestöjä korruptoituneina. Hiljattain tehdyn kyselyn mukaan 
järjestöt nähtiin neljänneksi korruptoituneimmaksi toimijaksi koko maassa.22 
 
Uusi perustuslaki vahvistaa kansalaisjärjestöjen toimintavapauksia. Perustuslaki sallii kansalaisjärjestöjen 
perustamisen ja toimimisen, mutta lain rajoitukset hankaloittavat kansalaisjärjestöjen toimintaa. Toisi-
naan toimintaa saatetaan rajoittaa, jos sen katsotaan heikentävän ”kansallista yhtenäisyyttä”. Aluehal-
lintovirastoja (The District Administration Offices, DAO), jotka vastaavat kansalaisjärjestöjen rekisteröin-
nistä, on usein liian vähän ja niiden resurssit ovat vähäiset.23 
 
Järjestöillä on merkittävä rooli kehitysyhteistyössä. Monessa kansalaisjärjestössä on runsaasti paikallista 
osaamista ja ammattitaitoa. Kansalaisjärjestöjen toimintavapauksissa on kuitenkin parantamisen varaa 
erityisesti ihmisoikeuksia ajavien järjestöjen osalta.24 

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

Global Compact verkosto on toiminut vuodesta 2003.  

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

OECD raportoi yhdestä tapauksesta: 

 Työntekijöiden oikeuksien loukkaaminen, britannialainen monikansallinen yritys, joulukuu 

2006 

                                                      
21

 Nepal Country Strategy 2016–2019  
22

 Suomen Kathmandun-suurlähetystö: http://blogit.ulkoministerio.fi/nepal/nepalin-kansalaisyhteiskunta-kuplii-ja-

kukoistaa/  
23

 Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/nepal  
24
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5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole kovin yleistä – raportointia ajavan Global Reporting Initiativen (GRI) 
sivuilta ei löydy yhtäkään mainintaa Nepalista. Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole pakollista Nepalissa ja 
yritykset, jotka sitä tekevät, tekevät sen vapaaehtoisesti. 

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? 

Nepalissa on useita kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, joissa suomalaisyritykset voivat auttaa. 
Vuosikymmenien aikana puhtaan veden saatavuus ja vesihuollon tilanne on kohentunut, mutta näillä 
alueilla on edelleen parantamisen varaa, muun muassa veden laadussa. Ongelmia esiintyy edelleen eri-
tyisesti maaseuduilla.  
 
Suomalaisyritykset voivat tarjota osaamistaan myös useilla muilla sektoreilla: ympäristöjärjestelmät, 
jätehuolto ja koulutus. Polttopuiden käyttö energialähteenä on suuri syy metsien häviämiselle ja siksi 
Nepalissa on tarvetta vaihtoehtoisille energialähteille, kuten biokaasulle ja aurinkoenergialle. Maa pa-
nostaa myös vahvasti vesivoimaan. Energia-alalla on viime aikoina tapahtunut parannuksia ja sähkön 
tuotantoon panostetaan. Tämä avaa mahdollisuuksia myös pienimuotoiselle energiatuotannolle. 

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?  

Nepalin veronmaksujärjestelmä ei ole läpinäkyvä ja sen takia järjestelmä luo haasteita ulkomaalaisille 
yrityksille ja saattaa altistaa korruptiolle. Verovirkailijat ovat taipuvaisia korruptioon ja he ovat usein 
osallisina suuryritysten veronkiertoon25. Ulkomaalaisten yritysten veroprosentti on noin 30–40 %.   
 
Nepalilla paljon sisäisiä haasteita, mutta maa ottaa koko ajan kehitysaskelia. Nepalin uusi perustuslaki 
hyväksyttiin vuonna 2015. Nepal sijoittui World Justice Project`s Rule of Law indeksissä 40/102 maan 
joukosta. Indeksi mittaa sitä, miten hyvin maassa suojellaan kansalaisten perusoikeuksia. Maan suhteel-
lisen hyvä sijoitus on merkki kehityksestä positiiviseen suuntaan, mutta Nepalissa on silti yhä haasteita 
ihmisoikeuksien toteutumisessa.26 
 
 

                                                      
25

 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/nepal/tax-

administration.aspx  
26

 Nepal Country Strategy 2016-2019  
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