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CSR-taustamuistio/Paraguay Laura Brotkin & Linda Nerg/UM  12.7.2017 

Taustamuistiossa on tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta Paraguayssa ja siitä, mitä Paraguays-

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

merkiksi työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyk-

siin liittyen. 

1) Yleistilanne 

Paraguay on taloudellisesti suhteellisen vakaa ylemmän keskitulotason maa, jonka talouskasvu on no-

peampi ja inflaatio matalampi kuin keskimäärin muissa alueen maissa. Vuonna 2016 talouskasvu oli 

arviolta 4,0 prosenttia ja inflaatio 4,1 prosenttia. Vahva riippuvuus luonnonvaroista ja maataloudesta te-

kee Paraguayn taloudesta kuitenkin alttiin maailmantalouden vaihteluille. Maatalouden osuus BKT:stä on 

noin 17 prosenttia. Erityisesti Brasilian ja Argentiinan talousnäkymät vaikuttavat suuresti Paraguayn ta-

louskasvuun1. Paraguay pyrkii yhä enenevässä määrin parantamaan ulkomaankaupan toimintaedelly-

tyksiä. Ulkomaisille investoinneille ja yrityksille avoin talous tarjoaakin mahdollisuuksia ulkomaisille toimi-

joille, mutta liiketoimintaympäristö maassa on haastava. Vakaan talouskasvun lisäksi ulkomaisia yrityksiä 

Paraguayihin houkuttelevat muun muassa ulkomaisille yrityksille suunnatut verohelpotukset ja vapaatuo-

tantoalueet. 

Vuonna 2013 valittu presidentti Horacio Cartes on pyrkinyt uudistamaan Paraguayn taloutta ja infrastruk-

tuuria sekä houkuttelemaan maahan ulkomaisia yrityksiä ja investointeja, mutta Cartesin kriitikkojen mie-

lestä hallituksen lupaukset taloudellisen liberalismin ja sosiaalisen kehityksen yhdistämisestä eivät ole 

toteutuneet2. Talouskasvusta huolimatta epätasa-arvo on edelleen yksi suurimmista maan ongelmista, 

mikä osoittaa, että köyhimmät ovat hyötyneet kasvusta vain vähän. Köyhyys on Paraguayssa laajalle 

levittynyttä ja köyhien ja rikkaiden väliset tuloerot kuuluvat maailman suurimpiin. Poliittiset valtataistelut 

ja epävakaus sekä korruptio haittaavat ulkomaisia investointeja. Korruption vähentämiseksi hallinnon 

läpinäkyvyyttä on pyritty lisäämään erilaisin toimin, mutta toimeenpanossa on yhä puutteita. Myös 

maanomistukseen liittyviä ongelmia ja siitä seuraavia yhteenottoja paraguaylaisen sissiliikkeen kanssa ei 

ole saatu ratkaistuksi. Myös naisten ja lasten ihmiskauppa on pitkään vaivannut Paraguayta. Yhteiskun-

tavastuuraportointi on maassa yleisesti melko vähäistä.  

a) Järjestäytymisvapaus 

Paraguayn perustuslaki turvaa järjestäytymisvapauden sekä oikeuden rauhanomaiseen kokoontumi-

seen3. Perustuslaissa taataan myös oikeus yhdistystoimintaan ja erillisessä työlaissa määritetään oikeus 

ammattiyhdistystoimintaan ja muun muassa lakkoihin4. Lisäksi Paraguay on ratifioinut Kansainvälisen 

                                                      

 
1 http://www.worldbank.org/en/country/paraguay/overview 
2
 Maailman Markkinat 2015–2016, Ulkoasianministeriö, Helsinki 2015 

3
 http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm  

4
 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm  

http://www.worldbank.org/en/country/paraguay/overview
http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm
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työjärjestön ILO:n sopimuksen nro 87, joka takaa ammattiyhdistystoiminnan vapauden, sekä sopimuk-

sen nro 98, joka takaa oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin5. Paraguayn työministeriö, maan työnan-

taja- ja työntekijäliitot sekä ILO:n Latinalaisen Amerikan yksikkö ovat lisäksi yhdessä allekirjoittaneet 

ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman, jonka tavoitteena on muun muassa edistää työoikeuksien toteu-

tumista ja vahvistaa ammattiyhdistysten valmiuksia puolustaa työntekijöitä6. 

Maassa toimii joitain ammattiliittoja, muun muassa teräsalalla, mutta esimerkiksi maatalouden alalla 

ammattiliittoja ei toistaiseksi ole. Julkisten alojen ammattiliittojen johtajilla on usein yhteyksiä poliittisiin 

puolueisiin ja hallitukseen. Korruption ja vähäisten resurssien vuoksi työlakeja koskevia rikkomuksia vie-

dään harvoin käsiteltäväksi. Paraguaylaisten ammattiliittojen keskusjärjestö CESITP (Central Sindical de 

Trabajadores del Paraguay) on perustettu vuonna 1994. Lisäksi Paraguayssa toimii työntekijöiden kes-

kusjärjestö CTN (Central Nacional de Trabajadores). 

Vaikka maassa toimii joitakin ammattiyhdistyksiä, työntekijöiden oikeuksia ei aina käytännössä kunnioite-

ta lain vaatimalla tavalla. Viimeisten vuosien aikana maassa on nähty muutamia ammattiyhdistysten jär-

jestämiä lakkoja ja mielenosoituksia, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi ja joiden aikana poliisit ovat muun 

muassa ampuneet mielenosoittajia kumiluodeilla. 

b) Korruptio ja lahjonta 

Korruption yleisyys liiketoiminnassa haittaa huomattavasti maan kilpailukykyä. Paraguay sijoittui Trans-

parency International -järjestön vuoden 2016 korruptiota mittaavassa luokituksessa (Corruption Percep-

tions Index) sijalle 123/176, mikä on Etelä-Amerikan maiden toiseksi heikoin tulos – vain kriisivaltio Ve-

nezuela sijoittui Paraguayta huonommin7. World Economic Forumin Global Competitiveness 2015–2016 

-vertailussa Paraguay sijoittui peräti sijalle 139/140 korruption osalta tarkasteltuna8. 

Korruptio on yleistä varsinkin julkisten hankintojen, julkisten palveluiden ja luonnonvarojen aloilla. Para-

guayn nykyinen lainsäädäntö ei kriminalisoi virka-aseman väärinkäyttöä tai ulkomaisten virkamiesten 

lahjontaa. Lisäksi olemassa olevien korruptiota koskevien säädösten toimeenpano on puutteellista ja 

monet valtion virkamiehet eivät saa rangaistusta osallisuudestaan korruptioon. Varsinkin lahjonta on 

yleinen korruption muoto. Transparency Internationalin julkaiseman Global Corruption -barometrin vas-

taajista 79 prosenttia piti korruptiota vakavana ja 12 prosenttia jonkin asteisena ongelmana maassa9. 

Lisäksi vastaajista noin 80 prosenttia oli sitä mieltä, että maan poliittiset puolueet, parlamentti, poliisi ja 

oikeusjärjestelmä ovat korruptoituneet tai erittäin korruptoituneet.  

 

                                                      
5
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,

102796#Occupational_safety_and_health 

6
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-

santiago/documents/genericdocument/wcms_178023.pdf  

7
 http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

8
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/#indicatorId=GCI.A.01 

9
 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=paraguay 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102796#Occupational_safety_and_health
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102796#Occupational_safety_and_health
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/genericdocument/wcms_178023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/genericdocument/wcms_178023.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/#indicatorId=GCI.A.01
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=paraguay
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Pieniä edistysaskeleita korruption vähentämiseksi on ollut havaittavissa viime vuosina. Vuonna 2013 

maan senaatti poisti syytesuojan petoksesta ja nepotismista syytetyltä senaattorilta ja seuraavana vuon-

na myös kahdelta muulta senaattorilta. Lisäksi vuonna 2014 esitetyn lain mukaan julkisten laitosten on 

julkistettava aiemmin salassa pidettävät, muun muassa henkilöstöä, palkkausta ja tilintarkastuksia kos-

kevat tiedot. Vuonna 2015 voimaan tulleessa laissa taataan kansalaisille ja ulkomaalaisille pääsy kaik-

keen julkiseen valtion toimintaa koskevaan tietoon 

c) Lapsityövoima 

Paraguayn lainsäädännössä asetetaan kokopäivätyön ikärajaksi 18 vuotta. Kuitenkin 14–16-vuotiaat 

voivat työskennellä enimmillään 4 tuntia päivässä ja 24 tuntia viikossa. Lisäksi 16 vuotta täyttäneet voi-

vat työskennellä 6 tuntia päivässä ja 36 tuntia viikossa10. Rangaistukset lapsityövoiman käytöstä ovat 

hyvin lieviä eivätkä ehkäise kovinkaan tehokkaasti lapsityövoiman käyttöä. Lapsityövoima onkin laajalle 

levinnyt ongelma Paraguayssa. 

Vaikka koulutus on ilmaista ja oppivelvollisuus jatkuu yläasteelle asti, arvioiden mukaan noin 

10 prosenttia lapsista ei käy koulua. Yksi suuri syy kouluttamattomuuteen on varhaisessa iässä aloitettu 

työnteko. Maahan on juurtunut järjestelmä nimeltä criadazgo, jossa köyhien perheiden lapset lähetetään 

rikkaisiin perheisiin palvelijoiksi ruokaa, ylläpitoa ja pientä korvausta vastaan. Arvioilta noin 47 000 para-

guaylaista lasta työskentelee tällä tavoin11. 

Kansalaisjärjestöjen mukaan kotipalvelijana työskentelevät lapset ja nuoret ovat suuressa vaarassa jou-

tua ihmiskaupan uhreiksi. Palvelijoina työskenteleviä lapsia ja nuoria kohdellaan usein muutenkin kaltoin, 

jopa väkivaltaisesti. Lapsia työskentelee usein myös katumyyjinä, kerjääjinä sekä vaarallisissa ja tervey-

delle haitallisissa maatalous-, kaivos- sekä laiduntöissä. Viranomaisten mukaan lapsia on rekrytoitu 

myös kapinallisen sissijärjestön Ejército del Pueblo Paraguayon riveihin sekä huumekauppiaiden kurii-

reiksi. 

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa 

Ihmiskauppa ja pakkotyö on määritelty Paraguayssa rikoksiksi, joista ankarin rangaistus on kahdeksan 

vuotta vankeutta12. Paraguay on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n pakkotyötä koskevat yleis-

sopimukset nro 29 ja 105. Paraguay on myös ratifioinut YK:n ihmiskaupan ehkäisemiseen tähtäävän 

sopimuksen, jolla pyritään lisäämään sopimusmaiden välistä yhteistyötä ihmiskaupan hävittämiseksi13. 

Yhdysvaltain ulkoministeriön julkaiseman vuosittaisen Trafficking in Persons -raportin mukaan Paraguay 

on ihmiskaupan lähtö-, läpikulku- ja kohdemaa14. Uhrien joukossa on niin naisia, lapsia kuin miehiäkin, ja 

                                                      
10

 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59808/101441/F1424950508/PRY59808.pdf  

11
 https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243512.htm 

12
 http://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_pry_ley4788.pdf  

13
 YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti 

naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta  

14
 https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258841.htm  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/59808/101441/F1424950508/PRY59808.pdf
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243512.htm
http://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_pry_ley4788.pdf
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258841.htm
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esimerkiksi naisia ja lapsia pakotetaan seksityöläisiksi maan sisällä. Paraguaylaisia ihmiskaupan uhreja 

päätyy esimerkiksi Argentiinaan, Espanjaan ja Brasiliaan. Raportin mukaan kansalaisjärjestöt sekä muut 

viranomaiset ovat raportoineet, että viranomaiset, mukaan lukien poliisit ja oikeuslaitos, edesauttavat 

ihmiskauppaa ottamalla vastaan lahjuksia. Vaikka hallitus on pyrkinyt kehittämään ihmiskauppaa koske-

vaa lainsäädäntöä, eivät oikeudenkäynteihin ja rangaistuksiin liittyvät toimenpiteet ole vielä olleet tar-

peeksi tehokkaita. 

Walk Free Foundation -järjestön vuoden 2016 Global Slavery Indexin arvion mukaan Paraguayssa on 

tällä hetkellä 26 800 modernin orjakaupan uhria, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia maan väestöstä15. Ku-

ten useissa Etelä-Amerikan maissa, myös Paraguayssa monet ihmiskaupan ja pakkotyön uhreista kuu-

luvat alkuperäiskansoihin. 

e) Palkkaus 

Paraguayn hallituksen, ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien muodostama kansallinen minimipalk-

kaneuvosto korotti joulukuussa 2016 yli kaksi vuotta samana pysynyttä minimipalkkaa 7,7 prosentilla. 

Kansallinen minimipalkka on tällä hetkellä 1 964 507 Paraguayn guarania eli noin 320 euroa16. 

Harmaa talous on iso ongelma Paraguayssa ja harmaan talouden osuus bruttokansantuotteesta ylittää 

alueen muiden maiden keskiarvon. PRO desarrollo Paraguay -järjestön uusimman raportin mukaan 

harmaan talouden arvo vuonna 2015 oli 11 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa 40 prosenttia 

maan bruttokansantuotteesta17. 

f) Syrjintä 

Paraguayn perustuslaki kieltää rotuun, sukupuoleen, vammaan, äidinkieleen ja yhteiskuntaluokkaan liit-

tyvän syrjinnän. Tästä huolimatta syrjinnästä ei ole säädetty erillisellä lainsäädännöllä eikä siten myös-

kään rangaistuksia syrjinnästä ole määritetty. Niin ihmisoikeusjärjestöt kuin naapurimaatkin ovat painos-

taneet Paraguayta laatimaan syrjinnänvastaisen lain, mutta hallitus ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimiin. 

Myös maassa hyvin vaikutusvaltaisella katolisella kirkolla on ollut osuutta asiaan, sillä se on vastustanut 

lakia vedoten kirkon näkemykseen perheestä sekä naisen ja miehen asemasta. Tällä hetkellä Paraguay 

on yksi harvoista Etelä-Amerikan maista, jolla ei ole syrjinnänvastaista lakia. 

Syrjintä kohdistuu erityisesti naisiin, seksuaalivähemmistöihin, alkuperäiskansoihin sekä afropara-

guaylaisiin. Naisten asema on erittäin huono työmarkkinoilla ja naiset päätyvät yleensä kotitaloustöihin, 

sihteereiksi tai asiakaspalvelutehtäviin. Naisten palkka on keskimäärin vain 55 prosenttia miesten vas-

taavasta työstä saamasta palkasta. Alkuperäiskansojen jälkeläiset kokevat syrjintää työmarkkinoilla sekä 

muun muassa koulutukseen ja terveydenhoitoon pääsyssä. Heiltä myös usein evätään oikeus omista-

miinsa maihin. 

                                                      
15

 http://www.globalslaveryindex.org/region/the-americas  

16
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1444866928&Country=Paraguay&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsu

btopic=Economic+growth&u=1&pid=1525096336&oid=1525096336&uid=1  

17
 http://www.pro.org.py/wp-content/uploads/2016/11/ECONOMIA_SUBTERRANEA_2016.pdf 

http://www.globalslaveryindex.org/region/the-americas
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1444866928&Country=Paraguay&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=Economic+growth&u=1&pid=1525096336&oid=1525096336&uid=1
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1444866928&Country=Paraguay&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=Economic+growth&u=1&pid=1525096336&oid=1525096336&uid=1
http://www.pro.org.py/wp-content/uploads/2016/11/ECONOMIA_SUBTERRANEA_2016.pdf
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g) Työaika 

Paraguaylaisessa lainsäädännössä normaaliksi työajaksi on määritelty 8 tuntia päivässä ja 48 tuntia vii-

kossa. Alle 18-vuotiaat sekä vaarallisessa tai epäterveellisessä työympäristössä työskentelevät voivat 

työskennellä enintään 6 tuntia päivässä ja 36 tuntia viikossa. Yötyössä eli klo 20–06 ajoittuvassa työssä 

työvuorot eivät saa olla yli seitsemän tunnin mittaisia. Työpäivään tulee kuulua vähintään 30 minuutin 

tauko. 

Ylitöitä saa kertyä maksimissaan 3 tuntia päivässä, eikä koko viikon työmäärä saa ylittää 57 tuntia. 

Työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle kertyneet ylityötunnit. Päivätyössä kertyneistä ylityö-

tunneista työntekijällä on oikeus saada normaalipalkkaan 150 prosentin korotus ja yötyössä 200 prosen-

tin. Paraguay on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ylityökorvauksia koskevan sopimuksen18. 

h) Työturvallisuus ja -terveys 

Paraguay on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat sopimuk-

set, ja työturvallisuudesta säädetään Paraguayn työlainsäädännössä. Lain mukaan työnantajan on huo-

lehdittava tarpeellisista toimenpiteistä, koulutuksesta ja riskienhallinnasta työntekijöiden terveyden, tur-

vallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työntekijöiden tulee käydä lääkärintarkastuksessa työsuh-

teen alkaessa. Lisäksi työnantajan tulee järjestää vaarattoman työn tekijöille vuosittain terveystarkastus 

ja vaarallisen työn tekijöille puolivuosittain. Yli 150 työntekijän yrityksissä on oltava oma työterveyshuolto 

ja turvallisuuspalvelu. 

Työnantajan tulee tarjota työntekijöille tarvittavat varusteet ja kunnolliset työasut onnettomuuksien ehkäi-

semiseksi. Lisäksi työntekijöillä pitää olla saatavilla juomakelpoista vettä, lepotilat, ensiaputarvikkeet 

sekä saniteettitilat. Työnantajan vastuulla on tarjota työntekijöille myös työturvallisuuskoulutusta ja tietoa 

riskien ehkäisemiseksi. 

Työministeriön vastuulla on työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvominen ja mahdollisten sank-

tioiden määrääminen, mutta järjestelmä ei toistaiseksi ole kovin toimiva eikä kattava. Vuonna 2016 jul-

kaistun raportin mukaan Paraguayssa kuolee työhön liittyvissä onnettomuuksissa vuosittain keskimäärin 

1 200 henkilöä ja loukkaantuu 20 000 henkilöä. Onnettomuuksien määrää kasvattavat muun muassa 

huono liikennekasvatus, piittaamattomuus ja huono infrastruktuuri19. 

i) Maankäyttö 

Maanomistusoikeudet ovat Paraguayssa selkeästi epätasa-arvoisemmin jakaantuneet kuin muissa Mer-

cosur-maissa20. Arvioita noin 80 prosenttia maanviljelykseen käytetystä maasta kuuluu 1,6 prosentille 

Paraguayn väestöstä. Noin 300 000 maanviljelijää ei omista maata ollenkaan. Maankäyttöön liittyvät 

                                                      

18 http://www.tusalario.org/paraguay/Portada/derechos-laborales/compensacion/jornada-laboral-y-pago-de-horas-extra  
19

 http://www.lanacion.com.py/2016/06/01/accidentes-laborales-paraguay-dejan-1200-muertes-ano/  

20
 http://www.lanacion.com.py/2016/05/25/paraguay-el-mas-desigual-en-la-tenencia-de-la-tierra/ 

http://www.tusalario.org/paraguay/Portada/derechos-laborales/compensacion/jornada-laboral-y-pago-de-horas-extra
http://www.lanacion.com.py/2016/06/01/accidentes-laborales-paraguay-dejan-1200-muertes-ano/
http://www.lanacion.com.py/2016/05/25/paraguay-el-mas-desigual-en-la-tenencia-de-la-tierra/
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ongelmat ovat yksi suurimmista syistä maaseudun köyhyyteen. Suuri osa viljelysmaista on myös ulko-

maisessa omistuksessa. 

Maankäyttöoikeuksista säädetään Paraguayn perustuslaissa, mutta toimeenpanon puutteellisuus tekee 

oikeussuojasta heikon. Maankäyttöoikeuksia ei ole määritelty yksiselitteisesti ja maanomistajuuden 

osoittamiseen vaadittavien asiakirjojen hankkiminen on aikaa vievää. Kysymykset maankäyttöoikeuksis-

ta aiheuttavat levottomuuksia etenkin maan pohjoisosissa, missä sissiliike Ejército del Pueblo Paraguayo 

toimii edelleen aktiivisesti. 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

Ympäristökysymykset ja erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat Paraguaylle tärkeitä, mutta 

sitoumusten toimeenpano ontuu. Maa on allekirjoittanut useita kansainvälisiä ympäristönsuojelusopi-

muksia, mukaan luettuna vuonna 2016 allekirjoitettu Pariisin ilmastosopimus. Paraguay on hyväksynyt 

kansallisen ilmastopoliittisen linjauksen (Política Nacional de cambio Climático), joka yhdessä kansalli-

sen ympäristöpoliittisen linjauksen kanssa kuuluu kansallisen kehityssuunnitelman 2013–2020 peruspila-

reihin. Useat tutkimukset osoittavat, että Paraguayta kohtaavat vakavat ympäristöongelmat. Luonnonva-

rojen liikakäyttö on heikentänyt muun muassa ilman, vesien sekä maaperän laatua21. Hallituksen tavoit-

teena on nyt löytää keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hallituksen toiveissa on muun muassa pyr-

kiä koulutuksen ja tiedottamisen avulla lisäämään ympäristönsuojelua. 

Paraguayn metsät ovat viime vuosikymmenien aikana kärsineet infrastruktuurin ja asutuksen laajenemi-

sesta sekä maaperän muuntamisesta soijan viljelyn ja karjan kasvatuksen tarpeisiin22. Huomattavan 

metsäkadon torjumiseksi on laadittu laajoja suunnitelmia, mutta toistaiseksi toimeenpano on heikkoa. 

Vuonna 2014 maan itäosia haittaavan metsäkadon pysäyttämiseksi hyväksyttiin laki hakkuiden lakkaut-

tamisesta (Ley de Deforestación Cero), joka on voimassa vuoden 2018 loppuun23. Paraguay on tehnyt 

YK:n REDD+ -ohjelman puitteissa metsäkato-ongelman ratkaisemiseksi.  

k) Turvahenkilöstön käyttö 

Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Paraguayssa turvallisuustaso on suhteellisen hy-

vällä tasolla, etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta varovaisuutta on noudatettava. Oleskelua Paraguayn 

pohjoisosissa tulee harkita huolella mahdollisten levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien takia24. Nykyinen 

hallitus on lisännyt turvallisuusjoukkojen valtuuksia sissijoukkojen torjumisessa. Monet ihmisoikeusjärjes-

töt ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa turvallisuusjoukkojen mahdollisista ylilyönneistä. Epävakautta Pa-

raguayssa aiheuttaa myös huumekauppa, pääosin paraguaylaisen marihuanan salakuljetus.  

Yksityiset turvallisuuspalveluyritykset toimivat maassa poliisin valvonnan alla.  

                                                      
21

 http://www.seam.gov.py/direcci%C3%B3n-general/oficina-nacional-de-cambio-clim%C3%A1tico-oncc 

22
 https://www.unep-wcmc.org/news/paraguay-prepares-for-redd-with-unep-wcmc 

23
 http://www.wwf.org.py/que_hacemos/politicas_publicas/deforestacion/ 

24
 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341307&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 

http://www.seam.gov.py/direcci%C3%B3n-general/oficina-nacional-de-cambio-clim%C3%A1tico-oncc
https://www.unep-wcmc.org/news/paraguay-prepares-for-redd-with-unep-wcmc
http://www.wwf.org.py/que_hacemos/politicas_publicas/deforestacion/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341307&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI


    
    
    
    
    
    

 

7 

 

 

2) Kansalaisjärjestöt ja yhteiskuntavastuu 

Kansalaisjärjestöt osallistuvat kansalliseen keskusteluun ja puolustavat muun muassa ihmisoikeuksia ja 

erityisesti lasten ja nuorten sekä maaseudulla asuvien ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Maassa toimii 

myös kansalaisjärjestöjen kattoyhdistys POJOAJU, jonka tehtävänä on koordinoida kansalaisjärjestöjä ja 

tukea niiden toimintaa ja yhteistyötä. Freedom House järjestön vuoden 2017 arvioinnissa Paraguay sai 

kansalaisoikeuksien osalta tulokseksi 3 (asteikolla 1–7 ja 7 on heikoin), joten parannettavaa löytyy25. 

Paraguayn kansalaisjärjestöt tekevät yhä töitä parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia osallistua 

päätöksentekoon. Kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välinen yhteistoiminta on kuitenkin parantunut 

viime vuosina, ja tämän tuloksena on laadittu ihmisoikeuksia koskeva kansallinen suunnitelma (Plan 

Nacional De Derechos Humanos)26.   

Yhteiskuntavastuu ja siitä raportointi on vielä lapsenkengissä. EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Kari-

bian alueen säätiön (EU–LAC-säätiön) vuonna 2015 laatiman selvityksen mukaan Paraguayssa on kai-

kista Etelä-Amerikan maista vähiten julkisia kannustimia yhteiskuntavastuuseen27. Yksityisen sektorin 

yhteiskuntavastuullisuus on paremmalla tolalla kuin julkisen sektorin28. Maassa toimii myös yritysten so-

siaalista vastuuta ajava järjestö Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), joka pyrkii kannusta-

maan yrityksiä yhteiskuntavastuuseen kristillisiä arvoja edistäen29. 

Poliittista kuohuntaa tänä vuonna on aiheuttanut oppositioaktivistin surma Paraguayn perustuslain muut-

tamista koskevassa mielenosoituksessa. Oppositioaktivisti sai surmansa poliisin luodista, kun mielen-

osoittajat valtasivat kongressitalon 31. maaliskuuta 2017. Presidentti Cartes näyttää sittemmin luopu-

neen mielenosoituksiin johtaneesta lakialoitteesta presidenttikausien määrän lisäämiseksi ja tilanne vai-

kuttaa rauhoittuneen. 

3) Maassa toimivat yhteiskuntavastuun verkostot  

Global Compact -verkosto on toiminut Paraguayssa vuodesta 2006 lähtien. Verkoston tavoitteena on 

lisätä maassa toimivien yritysten tietoisuutta YK:n Global Compactin periaatteista30. 

Linkki Uruguayn Global Compact Networkin sivuille: https://www.unglobalcompact.org/engage-

locally/latin-america/paraguay.   

 

                                                      
25

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/paraguay  

26
 http://www.stp.gov.py/v1/proyectan-alinear-el-pnd-con-el-plan-nacional-de-derechos-humanos/ 

27
 https://eulacfoundation.org/es/system/files/EU_LAC_RSC_ES.pdf  

28
 http://www.andi.org.br/file/51062/download?token=bwFwWO4x  

29
 http://www.adec.org.py/nuestra-identidad-i1  

30
https://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/communication/network_reports/2011/PY_VP.pdf 

https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/paraguay
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/paraguay
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/paraguay
http://www.stp.gov.py/v1/proyectan-alinear-el-pnd-con-el-plan-nacional-de-derechos-humanos/
https://eulacfoundation.org/es/system/files/EU_LAC_RSC_ES.pdf
http://www.andi.org.br/file/51062/download?token=bwFwWO4x
http://www.adec.org.py/nuestra-identidad-i1
https://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/communication/network_reports/2011/PY_VP.pdf
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4) OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapaus-

ten selvityksiä 

OECD raportoi kahdesta tapauksesta: 

1) Ammattiliiton jättämä valitus espanjalaisen monikansallisen yhtiön (yhtiön nimeä ei ole mainit-

tu) toiminnasta Paraguayssa sekä kolmessa muussa Latinalaisen Amerikan maassa: käytän-

nöt ja periaatteet, työntekijä- ja toimialasuhteet, ihmisoikeudet. Valitus jätettiin vuonna 2013, 

mutta tapauksen tutkinta on edelleen kesken.  

2) Paraguaylaisten ammattiliittojen CONTRAF:n ja CUT:n jättämä valitus Unibanco-pankin toi-

minnasta ammattiliiton edustajan irtisanomisen yhteydessä. Valitus jätettiin vuonna 2007 ja 

siitä vetäydyttiin myöhemmin osapuolten soviteltua asian.31  

5) Yhteiskuntavastuuraportointi 

Yhteiskuntavastuuraportointi ei ole kovin yleistä32. Yhteiskuntavastuuraportteja julkaisevat lähinnä suuret 

kansainväliset yritykset. 

6) Yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai haastei-

ta, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa  

Paraguay on kiinnostunut kehittämään metsäsektoriaan naapurimaansa Uruguayn tapaan. Paraguayn 

metsäsektorin potentiaali on suuri, mutta sen hyödyntäminen on nykyisellään hyvin hajanaista. Lisäksi 

metsäkato on huomattava ongelma. Suomalaisilla toimijoilla olisi mahdollisuus tarjota osaamistaan met-

sänhoidon ja metsätalouden kokonaisvaltaisen kehittämisen alalla. Metsien uudelleen istuttamiseen ja 

niiden käyttöön liittyvän suunnitelman Plan Nacional de Reforestación vuosille 2012–2023 tavoitteena on 

istuttaa 450 000 hehtaaria metsää teollisuuden ja energian tuotannon tarpeisiin.33 

Metsäsektorin lisäksi Suomella voisi olla mahdollisuuksia opetusalalla, sillä Paraguay on osoittanut kiin-

nostusta suomalaista koulutusta kohtaan. 

7) Muuta olennaista  

Yksityiskohtaisemmat ohjeet riippuvat toimialasta.   

Hyödyllisiä lähteitä: 

Paraguayn perustuslaki: http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm 

Työ- ja sosiaaliturvaministeriö: http://www.mtess.gov.py/  

                                                      
31

 http://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?q=(Host:(Paraguay))  

32
 http://database.globalreporting.org/ 

33
 http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/plan-nacional-de-reforestacion 

http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm
http://www.mtess.gov.py/
http://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?q=(Host:(Paraguay))
http://database.globalreporting.org/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/plan-nacional-de-reforestacion
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Business Anti-Corruptionin maaprofiili: http://www.business-anti-corruption.com/country-

profiles/paraguay  

Yhdysvaltain ulkoministeriön Human Rights Report: 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper   

 

 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/paraguay
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/paraguay
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper

