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CSR-taustamuistio/PAKISTAN    03/07/2017/Ulkoasiainministeriö 

Viimeaikaisten ennusteiden mukaan Pakistanin BKT kasvaa tulevina vuosina noin 5 % vuosittain. 

Suomalaisyritysten on hyvä lähteä ottamaan oma siivunsa kasvavilta markkinoilta. Pakistanin kasva-

vat markkinat tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa energiateollisuuden, ICT-alojen, koulutussek-

torin, terveydenhuollon ja ympäristöteknologian sekä infrastruktuurin kehittämisen alueilla. Ympäris-

töteknologian osalta maalla on tarvetta erityisesti vesisektorin ja jätteenkäsittelyn teknologialle. Pa-

kistanin liiketoimintaympäristön haasteisiin kuuluvat liiketoiminnan aloittamisen, luotonsaannin sekä 

ulkomaankaupan haasteet. 

Pakistanissa on edelleen jonkin verran lapsityövoimaa ja velkaorjuutta, mutta tilanne on kehittynyt 

viime vuosina parempaan päin. Maan sijoittautuminen korruptiovertailuissa on jatkuvasti parantu-

nut. Pakistan on pyrkinyt edistämään vähemmistöjen ja naisten asemaa. Maassa on kehitettävää 

työolojen ja työturvallisuuden suhteen. Suomalaisyritykset voisivat toiminnallaan edistää yhteiskun-

tavastuuraportoinnin jalkautumista ja liiketoiminnan avoimuutta Pakistanissa.  

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

vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, ketjuliiketoiminta, kauppavä-

litys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen olennaisuuteen?  

a) Järjestäytymisvapaus  

Pakistanin perustuslaki turvaa järjestäytymisvapauden ja työntekijöiden oikeudet. Ammattiliitoilla on 

oikeus työehtosopimusneuvotteluihin ja lakkoihin.1 

Pakistan on ratifioinut kaikki ILO:n kahdeksan perussopimusta, mukaan lukien yhteissopimuksen nro 

87, joka takaa järjestäytymisvapauden2. Ammattiliittojen rekisteröimiseen ja työehtoriitojen sopimi-

seen on omat erityislakinsa3. Pakistanissa on yli 70 lakia koskien työntekijöiden oikeuksia. 

Pakistanissa on 945 ammattiliittoa, joiden jäseninä on noin 1,8 miljoonaa henkilöä. Kokonaisuudes-

saan Pakistanissa on työvoimaa 63,34 miljoonaa ihmistä, joten liittoihin kuuluu noin 3 % maan työ-

voimasta. Suuri osa työntekijöistä ei ole tietoisia oikeuksistaan. Noin 70 % Pakistanin työvoimasta 

työskentelee epävirallisella sektorilla, jossa järjestäytymisvapaus on suhteellisen rajallinen. 

b) Korruptio & lahjonta  

Corruption Perceptions Index -listauksessa Pakistan sijoittui 116/176 vuonna 2016 4. Vuonna 2014 Pa-

kistanin sijoitus oli 126/168 ja verrattuna vuosien 2012–2015 tuloksiin, maan sijoittautuminen on jat-

                                                      
1
 Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-association-under-threat-new-authoritarians-offensive-

against-civil-society/pakistan   
2
 International Labour Organization (ILO): http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

islamabad/documents/publication/wcms_249908.pdf  
3
 Paycheck.pk: http://www.paycheck.pk/main/labour-laws/legal-advice/trade-union   

https://freedomhouse.org/report/freedom-association-under-threat-new-authoritarians-offensive-against-civil-society/pakistan
https://freedomhouse.org/report/freedom-association-under-threat-new-authoritarians-offensive-against-civil-society/pakistan
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_249908.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_249908.pdf
http://www.paycheck.pk/main/labour-laws/legal-advice/trade-union
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kuvasti parantunut. Lahjonta ja erilaiset korruptiomaksut ovat melko yleisiä, vaikka maan rikoslaki 

kieltää lahjusten tarjoamisen, maksamisen ja vastaanottamisen.  

The Global Competitiveness -raportin mukaan vuosina 2015–2016 korruptio oli suurin haaste liike-

toiminnalle Pakistanissa5. Julkisissa palveluissa ja lupien saamisessa lahjukset ovat melko yleisiä6.  

c) Lapsityövoima  

Pakistan on ratifioinut ILO:n sopimukset lapsityövoimaa vastaan. Pakistanin lainsäädännön mukaan 

ikäraja työnteolle on 14 vuotta. Lainsäädännön mukaan lapsi ei saa työskennellä vaaralliseksi luokitel-

lussa ammatissa, laitoksessa tai tehtaassa. Mikäli edellä mainitussa tilanteessa kyse on perheen liike-

toiminnasta, harjoittelusta tai avustamisesta koulua varten hallituksen hyväksyttämänä, lapsi saa 

työskennellä. 

Maplecroft:in Child Labour Indexin mukaan Pakistanissa on lapsityövoimaa kolmanneksi eniten maa-

ilmassa. ILO:n vuoden 2012 arvion mukaan 12,5 miljoona lasta teki töitä Pakistanissa. Monet lapset 

eivät mene kouluun tai jättävät koulun kesken mennäkseen töihin. Lapsityövoimaa esiintyy muun 

muassa mattoteollisuudessa, kaivoksilla, kirurgisten työvälineiden valmistuksessa ja kotitalouksissa. 

Suurin osa lapsityövoimasta työskentelee kotona maaseudulla. 

d) Pakkotyö  

Pakistan on ratifioinut lukuisia kansainvälisiä sopimuksia pakkotyötä, orjuutta ja velkaorjuutta vas-

taan. Pakkotyö on kuitenkin laajalle levinnyt ilmiö. ILO:n mukaan velkaorjuus on huomattava ongel-

ma Pakistanissa. Walk Free Foundation (WFF) -indeksin mukaan Pakistanissa oli kolmanneksi suurin 

orjuus-ongelma 167 maan joukosta. 

Pakkotyötä tapahtuu erityisesti Punjabin ja Sindhin alueilla. Pakkotyötä tehdään muun muassa seu-

raavilla aloilla: tiilenpolttouuneilla, maataloudessa, kalastuksessa, kenkien valmistuksessa ja matto-

jenkudonnassa. Tiilenpolttouuneilla monella työntekijällä ei ole laillisia asiakirjoja, kuten syntymäto-

distusta ja henkilöllisyyskorttia. 

e) Palkkaus  

Keskipalkka on noin 114 € kuussa. Palkat ovat korkeampia esimerkiksi tietoliikenneteknologian ja ra-

hoituksen aloilla, joissa keskimääräiset kuukausipalkat ovat noin 219 € ja 329 €. Maaseudun pieni-

palkkaisin neljännes tienasi alle 44 € kuussa. Tiedot ovat vuodelta 2013–2014.7  

                                                                                                                                                                                          
4
 Corruption Measurement Index: http://www.transparency.org/country/PAK  

5
 World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf  

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

procurement.aspx  
7
 Pakistan Bureau of Statistics, Government of Pakistan: 

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//Labour%20Force/publications/lfs2013-14/t42-pak-fin.pdf  

http://www.transparency.org/country/PAK
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/pakistan/public-procurement.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/pakistan/public-procurement.aspx
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/Labour%20Force/publications/lfs2013-14/t42-pak-fin.pdf
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f) Syrjintä 

Pakistan on ratifioinut ILO:n sopimuksen (nro 111) syrjintää vastaan. Maan julkisissa palveluissa on 6 

% vähemmistökiintiö. Pakistanissa esiintyy kuitenkin vähemmistöuskontojen kannattajiin kohdistu-

vaa syrjintää. Ahmadi-muslimit, joita maassa on arviolta noin 4 miljoonaa, kohtaavat jonkin verran 

syrjintää.  

Pääministeri Nawaz Sharif on toiminut aktiivisesti naisten aseman parantamiseksi. Pakistanissa toimii 

naisia sekä yhteiskunnan että yritysmaailman huipulla. Huomioitava on kuitenkin, että naisia syrji-

tään koulutuksen suhteen; lukutaidon osalta miesten suhde naisiin on 65:40. Työelämässä naisia on 

noin 20 %, ja miehiä 80 %.  

g) Työaika  

Lain mukaan normaali työaika on 8 tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa. Kun työaikaan lisätään lou-

nastauko ja rukousajat, päivittäinen työaika ei saisi ylittää 9 tuntia. Normaali työaika ja ylityöt saavat 

maksimissaan olla 12 tuntia päivässä ja 60 tuntia viikossa.  

h) Työturvallisuus ja -terveys   

Työturvallisuus ja -terveysasiat sisältyvät teollisuuslakiin, joka on vuodelta 1934. Työntekijät ja hei-

dän perheenjäsenensä voivat hakeutua hoitoon valtion sairaaloihin tai yksityisiin sairaaloihin. Sai-

raanhoidon tarjoaa työntekijöiden sosiaaliturvainstituutio. Sen päätulonlähteenä ovat sosiaaliturva-

maksut, jotka kerätään työnantajilta teollisilta- ja kaupallisilta aloilta. Työnantajat perivät sosiaalitur-

vamaksut työntekijöiden palkoista.8 

Centre for the Improvement of Working Conditions & Environment (CIWCE) mukaan monista teolli-

suusyrityksistä puuttuu perushygienia, työtilat ovat riittämättömät ja paloturvallisuus on puutteellis-

ta. Vanhojen ja itse tehtyjen työkalujen käyttö monimutkaisissa, teknisissä töissä lisää työtapaturmi-

en riskiä. Työturvallisuudessa suuri huolenaihe on ennaltaehkäisyn puute. Toisena riskinä on koulu-

tuksen ja osaamisen puute. Etenkin hiilikaivostyöntekijöiden työturvallisuus on heikko pienissä sekä 

keskisuurissa kaivoksissa. 

i) Maankäyttö  

Yksityinen omaisuus on suojattu lailla. Ulkomaalaisten yksityishenkilöiden on haettava lupaa viran-

omaisilta maanomistukseen. Maanviljely ja maanomistus on sallittu yrityksille, mutta ainoastaan pai-

kallisten kanssa yhteistyötä tekevät yritykset voivat omistaa maata tässä tarkoituksessa. Omaisuuden 

                                                      
8
 International Labour Organization (ILO); Country Profile: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---safework/documents/policy/wcms_187800.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_187800.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_187800.pdf
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rekisteröiminen kestää noin 50 päivää, vähemmän kuin monessa muussa Etelä-Aasian maassa, joissa 

se vastaavasti kestää 50 päivästä 249 päivään.9 

Jokaisella lainmukaisella omistajalla on oikeus myydä, siirtää, lahjoittaa, kiinnittää ym. omaa maatan-

sa kuten haluaa. Pakistanin oikeuslaitos on tunnistanut mainitut maanomistajan oikeudet vuodesta 

1973. Lain puitteissa hallitus voi säätää rajoituksia julkiseen intressiin perustuen.10 

Maanomistus on keskittynyttä. Hallitus on pyrkinyt vaikuttamaan maanhallinnan epätasaisuuteen. 

Maanomistuksiin liittyviä konflikteja on jonkin verran.  

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet  

Hallitus on säätänyt ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja perustanut ympäristönsuojelua varten 

neuvoston (The Pakistan Environment Protection Council). Tällä hetkellä suuri osa ympäristönsuoje-

lun varoista tulee ulkomaalaisilta rahoittajilta hyväntekeväisyytenä. Hallituksen budjetista 0,04 % 

käytetään ympäristönsuojeluun. Maan ympäristönsuojelustrategia painottaa kolmea päätavoitetta: 

luonnonvarojen suojelu, kestävän kehityksen edistäminen sekä tehokkuus luonnonvarojen käyttämi-

sessä ja johtamisessa. 

Pakistanin merkittävimpiä ympäristöongelmia ovat saastuminen, maaperän eroosio, torjunta-

aineiden väärinkäytöstä aiheutuva ympäristönkuormitus, metsäkato, luonnonkatastrofit ja ilmas-

tonmuutos. Veden saastuminen on keskeinen ongelma; osalla väestöstä ei ole riittävästi puhdasta 

juomavettä. 

Teollisuusonnettomuudet ovat Pakistanissa yleisiä, sillä työturvallisuuteen ja vaaratilanteiden ennal-

taehkäisyyn ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Maassa ei ole erityistä työturvallisuuslakia. 

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

teiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyö-

dyntää? 

Pakistanin valtio takaa perustuslaissa mielipiteen ilmaisuvapauden. Kansalaisjärjestöjen toiminta voi-

daan estää, jos sen katsotaan olevan Pakistanin kansallisen edun vastaista. Kansalaisjärjestöjä vaadi-

taan rekisteröitymään.11 

Liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksissa suomalaisyrityksiä avustaa Suomalais-Pakistanilainen Kaup-

payhdistys (FPBC): http://fpbc.fi/ ja Nordic Business Summit: http://nordicpakistanbusiness.com/  

 

                                                      
9
 Business Anti-Corruption Portal: http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/pakistan/land-

administration.aspx  
10

 United Nations Human Settlements Programme: 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Pakistan/files/HLP%20AoR/Guide_Land_Pro
perty_Rights_2011_EN.pdf  
11

 Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2015/10/06/pakistan-withdraw-repressive-new-ngo-rules  

http://fpbc.fi/
http://nordicpakistanbusiness.com/
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/pakistan/land-administration.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/south-asia/pakistan/land-administration.aspx
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Pakistan/files/HLP%20AoR/Guide_Land_Property_Rights_2011_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Pakistan/files/HLP%20AoR/Guide_Land_Property_Rights_2011_EN.pdf
https://www.hrw.org/news/2015/10/06/pakistan-withdraw-repressive-new-ngo-rules
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3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World Business 

Council for Sustainable Development -verkostoa?  

Maassa toimii Global Compact -verkosto, joka on työnantajaliiton isännöimä. 

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

mintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

OECD raportoi viidestä tapauksesta:  

1. Väitetty ammattiyhdistysoikeuksien rikkominen, saksalainen yritys, 2014  

2. Työntekijöiden oikeudet, yhdysvaltalainen yritys, 2013 

3. Määräaikaisten työntekijöiden status, britannialainen yritys, 2009 

4. Työntekijöiden irtisanominen, britannialainen yritys, 2008 

5. Paikallisten lakien rikkominen ja ympäristön saastuttaminen, hollantilainen yritys, 2008 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Yhteiskuntavastuuraportointia ajavan Global Reporting Initiativen (GRI) sivuilta löytyy 60 mainintaa 

Pakistanista. Vastaavasti Suomesta mainintoja on yhteensä 825 kappaletta12. Yhteiskuntavastuura-

portointi on vähäistä Pakistanissa. Jotkut yritykset kuitenkin raportoivat yhteiskuntavastuusta ja hei-

dän panostuksensa ja esimerkkinä toimiminen on merkittävää. 

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

haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (ympäris-

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

Pakistanissa on merkittävät markkinat suomalaisille yrityksille muun muassa energiateollisuuden, eri 

ICT-alojen, koulutussektorin, terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden, cleantechin ja muun ympä-

ristöteknologian saralla sekä infrastruktuurin kehittämisen alueilla.13 Koulutusvienti on suuri mahdol-

lisuus maassa, jossa 50 % väestöstä on alle 25-vuotiaita14. Maan markkinat ovat jatkuvasti kasvavat ja 

liiketoiminnalliset mahdollisuudet erittäin kiinnostavat. 

Pakistanin vahva taloudellinen kehitys ja väestönkasvu lisäävät tarvetta ympäristöteknologialle. Juo-

maveden käsittely ei ole riittävästi johdettu ja valvottu, joten sen saralla yritykset voisivat auttaa. En-

vironmental Performance Index (EPI) -listauksessa Pakistan oli 144/180 ja veden ja sanitaation osalta 

                                                      
12

 Sustainability Disclosure Database: http://database.globalreporting.org/   
13

 Finland Pakistan Business Council: http://fpbc.fi/  
14

 Doing Business in Pakistan: http://www.pakistan.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/opportunities-in-pakistan/  

http://database.globalreporting.org/
http://fpbc.fi/
http://www.pakistan.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/opportunities-in-pakistan/
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127/18015. Lisäksi maassa on tarvetta jätteenkäsittely- ja kierrätysteknologialle, jonka osalta suoma-

laisyritykset voisivat olla hyödyksi. Kaupungeissa ei pääsääntöisesti ole kunnollista jätehuoltoa. 

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen toi-

meenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, mitä 

vienninedistämismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää? 

Yritysvero Pakistanissa on suurilla ja keskikokoisilla yrityksillä 33 % ja pienillä yrityksillä 25 %. Vero-

tuspohja ei ole maassa kovin laaja, sillä ainoastaan arviolta 0,5 % kansalaisista maksaa veroja. Yrityk-

siä valvova taho on Securities & Exchange Comission of Pakistan (SECP), joka on vastuussa Pakistanis-

sa toimivien yritysten valvonnasta ja säätelystä16.  

Kuluttajansuojaa varten maassa toimii Kuluttajansuojaoikeuskomissio (Consumer Rights Commission 

of Pakistan CRCP), joka on eri alojen asiantuntijoista koostuva kansalaisjärjestö. Järjestö toimii itse-

näisesti. CRCP on maan ensimmäinen järjestö, joka tuo esiin kuluttajansuojaoikeuksia. Kuluttajan-

suojaa koskevaa lainsäädäntöä on seuraavilla alueilla: Islamabadissa, Punjabissa, Khuber ja Pak-

tunkhwassa (KPK), Sindhissä ja Balochistanissa. Heimoalueilla (FATA) ja pohjoisalueilla ei ole kulutta-

jansuojaoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

Transparency Internationalin mukaan yritysten budjettien avoimuus ja läpinäkyvyys ovat melko al-

haisella tasolla. Yritysten läpinäkyvyyttä vertaillessa Pakistan sai 38/100 pistettä 17. 

World Bank Groupin liiketoiminnan harjoittamisen helppouden listauksessa Pakistan oli sijalla 

138/189 vuonna 2016. Suurimpina syinä sijoittumiseen vertailuasteikolla ovat liiketoiminnan aloitta-

misen haasteet, luotonsaannin vaikeus ja haasteet ulkomaankaupassa.18  

 

                                                      
15

 Environmental Performance Index: http://epi.yale.edu/country/pakistan  
16

 Doing in business in Pakistan: http://www.mader-peters.de/sites/default/files/Pakistan%202014.pdf  
17

 Transparency International: https://www.transparency.org/country/#PAK_DataResearch_SurveysIndices  
18

 World Bank Group: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/pakistan/   

http://epi.yale.edu/country/pakistan
http://www.mader-peters.de/sites/default/files/Pakistan%202014.pdf
https://www.transparency.org/country/#PAK_DataResearch_SurveysIndices
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/pakistan/

