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1. Miten CETA:n ja sen 'sijoitustuomioistuimen' hyväksyminen ei kunnioita ihmisoikeuksia vaan loukkaa niitä

Valtuuttaessaan kansainvälisiä elimiä tekemään sitovia päätöksiä, Suomen tulee voida varmistaa niiden kunnioittavan 
ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia perusoikeuksia perustuslain ja ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla.

Hyväksyessään CETA:n, Suomi antaisi ylikansallisille sijoittajille oikeudet haastaa ihmisoikeuksia turvaavat ja toteuttavat 
lait, toimet ja julkisten varojen käytön tuomittaviksi  sijoitussuojan 'rikkomiseksi' vastoin  ihmisoikeusvelvoitteitamme 
CETA:n 'sijoitustuomioistuimessa'. Se voisi tällöin määrätä valtion maksamaan miljardiluokan korvauksia sijoittajille, jos 
se arvioi, että ihmisoikeuksia turvaamaan pyrkineet toimenpiteet rajoittavat sijoitusten tuotto-odotusten toteutumista.

‘Sijoitustuomioistuin’ on valtuutettu huomioimaan vain ne henkilöiden oikeudet, jotka on luotu CETA-osapuolten välillä 
kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti – kuten CETA:n vain ylikansallisille sijoittajille luomat erityisoikeudet.(3) Koska 
EU on CETA-osapuoli mutta ei YK:n yleisten ihmisoikeussopimusten osapuoli eikä Kanadan tavoin myöskään Euroopan 
ihmisoikeussopimusten osapuoli, CETAn 'sijoitustuomioistuimella' ei ole velvoitteita eikä edes valtuuksia kunnioittaa 
tuomioissaan sitovina yleisiä, kaikille yhdenvertaisia perus- ja ihmisoikeuksia – joita Suomen tulee varmistaa alueellaan 
vaikuttavassa lainkäytössä kunnioitettavan Euroopan sosiaalisen peruskirjan, perustuslain ja YK-sopimusten mukaisesti.

Tehdessään CETA:n kaltaisia sopimuksia vastaavan tyyppisillä neuvottelu-, käsittely- ja hyväksymismenettelyillä Suomi 
ja  muut  valtiot  laiminlyövät  ihmisoikeusvelvoitteensa  elleivät  ne  aseta  säädösten  hyväksymisen  ehdoksi  niiden 
yhteensopivuutta ihmisoikeuksien turvaamisen ja edistämisen kanssa, myös julkisten varojen käytön suhteen. YK:n 
ihmisoikeuselimet ovat lausunnoissaan todenneet, että valtion velvollisuutena on:

➢ varmistaa, että valtio kansainvälisen talousyhteistyönkin osalta jatkuvasti edistää taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien toteuttamista "kaikin soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein" 
kaikille yhdenvertaisina "täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan". (4)

➢ "osoittaa, että se on tehnyt kaiken voitavan käyttääkseen kaikki hallussaan olevat voimavaransa 
toteuttaakseen ensisijaisina” velvoitteet näiden ihmisoikeuksien "toteuttamiseksi kattavimmalla mahdollisella 
tavalla" (5) mikä "vaatii myös kaupallisten toimijoiden liiketoiminnan ohjaamista edistämään näiden 
oikeuksien toteutumista". (6)

➢ "kunnioittaa, suojella ja toteuttaa ensisijaisena velvollisuutenaan kaikkien lainkäyttönsä toimivallan piirissä  
olevien  henkilöiden  taloudellisia,  sosiaalisia  ja  sivistyksellisiä  ihmisoikeuksia  myös  yhtiöiden  toiminnan  
suhteen” (7) huomioiden että "velvollisuutta kunnioittaa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
rikotaan kun valtiot asettavat kaupallisen liiketoiminnan intressit etusijalle". (8)

Ihmisoikeuksia  turvaavan  lain  ja  voimavarojen  käytön  "velvoitteista  valtiot  eivät  voi  poiketa  [...]  kauppa-  ja 
sijoitussopimuksissa".  (9) "Ihmisoikeusnormien tulee ohjata kansainvälisen talouspolitiikan muotoilua" ja valtioiden  
tulee "varmistaa, että niiden kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet pidetään etusijalla neuvoteltaessa" sijoituksista. (10)

Valtiot  eivät siten voi luovuttaa maan voimavarojen käyttöä koskevaa sitovaa päätösvaltaa 'sijoitustuomioistuimen' 
kaltaisille  elimille,  joilla  ei  ole  vastaavia  velvollisuuksia  varmistaa  niiden  ihmisoikeuksia  turvaavaa  tai  toteuttavaa  
käyttöä.  Valtion  tulee  "varata  riittävät  voimavarat" siihen,  että  sillä  säilyy  "tosiasialliset  edellytykset  suoriutua 
velvoitteissaan" turvata ihmisoikeudet. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 10.4.-18 pyytänyt hallitusta osoittamaan 
miten  perusoikeuksien  yhdenvertainen  toteutuminen  voidaan  myös  "käytettävissä  olevien  resurssien"  suhteen 
varmistaa sosiaali-  ja  terveyspalveluja  (SOTE)  koskevan  Suomen  hallituksen  uuden lakiesityksen  puitteissa  -  jonka 
toteutuksen, rahoituksen ja ohjauksen  halltus on puolestaan todennut tapahtuvan CETA:n "investointien kohtelusta 
annettujen määräysten puitteissa". (11)

Ihmisoikeuksia loukkaa näin se, jos CETA:n "sijoitustuomioistuinjärjestelmän tuomiot vievät hallituksilta varat, jotka [...] 
tarvittaisiin  terveyttä,  asuntoja  ja  koulutusta  koskevien  velvoitteiden  täyttämiseen".  (12)  Kun  ihmisoikeuksia 
turvanneiden  julkisten  verovarojen  tuomitseminen  sitovasti  muihin  tarkoituksiin  sijoittajien  yksityisomaisuudeksi  
loukkaa ihmisoikeuksia estämällä niiden toteutumisen, CETA:n ei tarvitse muodollisesti kieltää valtioita turvaamasta 
ihmisoikeuksia,  joiden  turvaamisen  voimavarat  se  vie.  Kun  CETA:n  sallimat  poikkeuksetkaan  eivät  ulotu 
sijoittajansuojaan, ne eivät suojaa sijoitustuomioista aiheutuvilta ihmisoikeusloukkauksilta. (13) 

Valtioiden  tulee  siten  "pidättyä  solmimasta  kauppa-  ja  sijoitussopimuksia",  jotka  "vaikuttaisivat  niiden  julkisiin  
budjetteihin  [...]  tavalla,  joka  heikentäisi  ihmisoikeuksien  täyttä  toteuttamista".  (14)  Eduskunnan  sosiaali-  ja  
terveysvaliokunta pitää hallituksen esitystä CETA-sopimuksen hyväksymisestä "siltä osin puutteellisena, että siitä ei 
ilmene, miten Suomessa on valmistauduttu tuleviin kanteisiin vastaamiseen tai oikeudenkäynteihin ja korvauksiin", 
mikä kaikki "vaatii usein huomattaviakin resursseja". (15)
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2. CETA:n hyväksyminen estää Euroopan sosiaalisen peruskirjan säätämien oikeuksien tehokkaan turvan ja käytön
 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali-, terveys- ja kestävän kehityksen asioiden komitean 
mukaan CETA luo "ylikansallisille sijoittajayhtiöille valtuuksia haastaa EU-maita tuomittaviksi kansanterveyttä, 
ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia suojelemaan säädetyistä laeista, jotka vaikuttavat yritysten voittoihin". (16) 
CETA:ssa "sijoittajien oikeuksilla 'saada voittoa' on etusija, joka hautaa alleen ihmisoikeuksia suojelevat julkiset 
politiikat, etenkin sosiaaliset oikeudet, työntekijöiden oikeudet, julkisen terveyden ja ympäristön suojelun". (17)

CETA:ssa osapuolet 'vahvistavat uudelleen' sitoumukset ja oikeudet suojella lailla ja sääntelyllä työelämää, ympäristöä, 
kansanterveyttä ja sosiaaliturvaa (18) mutta tavalla, joka heikentää näiden oikeuksien toteuttamista ja sen tarvitsemaa 
toimivaltaa. Valtiot menettävät oikeutensa pidättyä velvoitteista, jotka heikentävät ihmisoikeuksien suojelua ja 
velvoittavat valtiota siirtämään siihen käytettyjä julkisia varoja sijoittajile CETA:n sijoitustuomioiden mukaan. Tämä 
vaarantaa oikeudet turvallisiin, terveellisiin ja oikeudenmukaisiin työoloihin, terveyden suojeluun ja sosiaaliturvaan.

Saman työlainsäädännön soveltamisen, johon valtiot vahvistavat CETAn artiklalla 23 sitoutuvansa, 'sijoitustuomioistuin' 
voi tuomita  artiklan 8.12 'rikkomiseksi' jos se arvioi että työntekijöiden suojelu rajoittaisi kohtuuttomasti tuottoja, joita 
sijoittajat odottavat voivansa saada CETA:n takaamana oikeutenaan.(19) Vahvistamalla näin sijoittajien oikeuksia saada 
sijoitustuomioista korvattaviksi odottamiaan tuottoja, CETA:n 'sijoitustuomioistuin' ei määrää työlainsäädäntöä, mutta 
määrää työsuojelulain vaatiman julkisen varojen käytön korvattavaksi sijoittajalle sen tuotto-odotusten 'rikkomisena'. 

Sijoituksia rohkaisemaan säädetyt sijoittajan oikeudet ja niitä vahvistavat korvaustuomiot heikentävät näin työsuojelun 
edellytyksiä ja valtiota - ja ne määrää CETA:n sijoitustuomioistuin eikä valtio, jonka CETA säätää vastaamaan sijoituksia 
rohkaisevasta työsuojelun heikennyksestä. Se, että vastuu seurauksista ei näin ulotu työelämän heikennysten syihin, 
joille ei tehdä mitään, rohkaisee sijoituksia työelämän suojelua heikentävästi - tavalla, joka ei riipu valtion tahdosta.

Kun työelämän suojelun varoja siirretään ylikansallisten sijoittajien omaisuudeksi, valtiolta viedään oikeus turvata  
laeillaan työelämän suojelua sen turvaksi asettamillaan julkisilla varoilla. Jos työelämää tai ympäristöä ei suojella, siitä 
ei seuraa korvaussanktioita (20) eikä CETA estä valtiota jättämästä "soveltamatta työlainsäädäntöään ja -normejaan" 
mutta kieltää sen, että valtio olisi saanut tehdä näin "rohkaistakseen kauppaa tai sijoituksen" volyymia alueellaan. (21) 

EU:n tuomioistuinkin on todennut, että tällaisilla työ- ja ympäristölausekkeilla "ei ole tarkoitus säännellä työntekijöiden 
suojelun ja ympäristönsuojelun tasoja". (22) CETA itse rohkaisee näin sijoituksia työsuojelua heikentävästi tuomioillaan 
ja estää myös valtuudet korjata tätä sijoitusoikeuksia vahvistavaa työsuojelun heikentymistä – säätäessään siitä 
vastaamaan vain valtion, joka ei voi noita tuomioita korjata tai määrätä, kun on itse niissä tuomittavana. 

Antamalla CETA:n 'sijoitustuomioistuimelle' vallan määrätä työntekijöiden suojelun ja oikeuksien toteutettavaksi sen 
mukaisesti, miten se edistäisi ylikansallisten sijoittajien oikeuksia – ei sen mukaisesti mihin ihmisoikeudet ja niitä 
koskevat sitoumukset velvoittavat –, EU ja Kanada muuttaisivat CETA:n avulla  työlainsäädännön ja -normien 
täytäntöönpanon puitteet sitä heikentäviksi. 'Sijoitustuomioistuin' ei täytäntöönpane oikeuden kokonaisuutta kaikille 
yhtäläisenä vaan vahvistaa vain ulkomaisten sijoittajien oikeuksia sijoittaja-valtio välimiesriidanratkaisun kehitelmänä.

Tuomioon asti etenevistä sijoittaja-valtio riitojen välitystuomioista ylikansalliset sijoittajat voittavat n. 60%. Näissä 
valtio on tuomittu maksamaan keskimäärin 0,55 miljardia dollaria tuomiota kohden ylikansallisille sijoittajille, joiden 
vaateet ovat olleet keskimäärin 1,4 miljardia. (23) Vaikka kaikki tuomiot eivät johda miljardiluokan korvauksiin, valtiot 
joutuvat kuitenkin jatkuvasti varautumaan riskeihin, eikä miljardituomioiden mahdollisuutta voisi sulkea pois.

Valtaosassa tuomioita valtion lait ja toimet on tuomittu sijoitussuojan rikkomisena sijoittajan niistä saamien 'tuotto-
odotusten' toteutumatta jäämisestä. CETA:n 'sijoitustuomioistuin' voisi vastaavasti tuomita valtion seuraavin perustein:

➢ Oikeuksia työehtoihin, sosiaaliturvaan, työturvallisuuteen ja -terveyteen tai muuhun suojeluun turvaavat, 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan velvoittamat lait ja toimet voitaisiin tuomita "välilliseksi pakkolunastukseksi",  
joka "vaikuttaa haitallisesti sijoitukseen perustuviin selkeisiin ja kohtuullisiin odotuksiin" ja rajoittaa sijoittajien 
odottamien tuottojen toteutumista tavalla, joka "vaikuttaa ilmeisen kohtuuttomalta" (24) 

➢ Sosiaali- ja lääkintäapuun tai työhön liittyvien oikeuksien turva voitaisiin tuomita 'epätasapuoliseksi' sijoittajaa 
kohtaan jos valtio on sijoituksia houkuttelevilla esityksillä (SOTE-palvelujen kaupallistaminen, 'aktiivimalli' tai 
irtisanomisen oikeudet) "antanut sijoittajalle erityisen vaikutelman, jonka luomaan odotukseen sijoittaja on 
luottanut", mutta jota valtio ihmisoikeuksia turvaavien toimiensa vuoksi "ei ole myöhemmin lunastanut". (25)

➢ Lait ja toimet, jotka turvaavat ihmisten oikeuksia tasa-arvoiseen, ihmisarvoiseen kohteluun työhön liittyvissä 
asioissa ilman sukupuolista tai muuta syrjintää tai häirintää – tai oikeuksia suojeluun irtisanomista, köyhyyttä 
ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan –, voitaisiin tuomita korvattaviksi  "sijoittajien huonona kohteluna" (26)
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3. Suomi laiminlyö velvollisuuttaan arvioida ja tarkastaa ennalta CETA:n ihmisoikeusvaikutukset eikä varmista eikä 
julkituo, miten se estäisi CETA:n miljardituomioita heikentämästä Suomen kykyä turvata ihmisoikeudet

Hallitus ei ole yllä esitettyjen seikkojen suhteen varmistanut CETA:n säädösten muotoilun ja hyväksymisen ehtona sitä, 
etteivät ne saisi heikentää Euroopan sosiaalisen peruskirjan säätämien oikeuksien tehokasta turvaa ja käyttöä.

Valtuuttaessaan kansainvälisiä elimiä tekemään sitovia päätöksiä Suomen tulee Euroopan neuvoston jäsenenä voida 
varmistaa niiden kunnioittavan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia perusoikeuksia Euroopan sosiaalisen peruskirjan, 
perustuslain ja ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla. Euroopan neuvoston ministerikokouksen mukaan:

Tehdessään "kauppa- ja sijoitus- tai muita sopimuksia, jäsenvaltioiden tulee tarkastella niiden mahdollisia 
ihmisoikeusvaikutuksia", "ehkäistä kielteisten ihmisoikeusvaikutusten riskit" (27) ja "arvioida uuden lainsäädännön 
ihmisoikeusvaikutukset" suojellakseen "yksilöitä ihmisoikeusloukkauksilta, joita muut, myös yhtiöt, aiheuttavat". (28)

Euroopan Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vaatii valtioilta, että CETA:n tuomiomenettelyt tulee "uudistaa 
tavalla, joka velvoittaa ne täytäntöönpanemaan Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sen ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuden määräyksiä" (29) ja jossa sijoittaja voi "haastaa vain todella toteutuneita tappioita" eikä tämä saa "heikentää 
hallitusten uskallusta esimerkiksi ympäristön ja sosiaalisten oikeuksien suojelua vahvistaviin sääntelytoimiin". (30)

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan valtioiden tulee "tutkia kauppa-, sijoitus- ja muiden kansainvälisten sopimusten 
vaikutus kaikkiin ihmisoikeuksiin, myös taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin", myös "valtiorajat ylittävien velvoitteiden 
ja oikeuksien progressiivisen toteuttamisen osalta". (31) Valtioiden tulee voida "yksityiskohtaisesti osoittaa, miten ne 
ylläpitävät ihmisoikeusvelvoitteensa jos ne ratifioivat" tämän kaltaisia sopimuksia. (32) "Kauppa- ja sijoitussopimusten 
ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit tulee tehdä ennen sopimuksen hyväksymistä ajoissa, vaikuttaakseen neuvottelujen 
tuloksiin" jotta valtiot voivat varmistaa "kaikin tavoin, etteivät niiden kansainvälistä taloutta koskevat politiikat vaikuta 
kielteisesti ihmisoikeuksien toteutumiseen." (33) "Arvioitaessa onko valtio toteuttanut [...] velvollisuutensa" valtion 
"täytyy osoittaa, että se on tehnyt kaiken tarvittavan käyttääkseen kaikki hallussaan olevat voimavaransa ensisijaisesti" 
näiden ihmisoikeuksien ja niiden velvoitteiden "toteuttamiseksi mahdollisimman kattavasti". (34)

"Ihmisoikeusvaikutusarvioinnit tulee siksi tehdä ennen sopimusten solmimista" siten että valtion tulee "identifioida 
kaikki mahdolliset konfliktit TSS-ihmisoikeussopimuksen ja kauppa- ja sijoitussopimusten velvoitteiden välillä ja 
pidättyä hyväksymästä sopimuksia, joissa tällaisia konflikteja on havaittavissa". (35) Myös EU on pitänyt tarpeellisena 
arvioida ihmisoikeusvaikutukset tällaisten ihmisoikeusvelvoitteiden valvontaelinten ohjeiden mukaisesti. (36)

Suomi ei kuitenkaan ole arvioinut CETA:n vaikutuksia kykyynsä turvata ja toteuttaa ihmisoikeuksia velvoitteidensa 
mukaisesti. Hallitus sanoo että sosiaali- ja terveys (SOTE) palvelujen sääntely tulee uudistaa nopeasti, jotta "ihmisten 
perusoikeudet voidaan toteuttaa" (37) ja että tässä "sääntelyn vaikutusarvioinnilla on suuri merkitys". (38) 
Käytännössä hallitus esittää kuitenkin päinvastoin, että SOTE-sääntely tulee toteuttaa vain CETA:n "investointien 
kohtelusta annettujen määräysten puitteissa" eikä SOTE:n ja CETA:n näin muodostaman sääntelykokonaisuuden 
vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen tarvitse arvioida (39) – vaikka hallitus esitti että "ratkaisevaksi muodostuu 
arvio sääntelykokonaisuuden tosiasiallisista vaikutuksista perustuslaissa turvattujen oikeuksien toteutumiseen". (40)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa että "sijoittajansuojan haittoja ei ole arvioitu yleisen edun, julkisen 
talouden" eikä yhteiskunnan eri alojen kannalta hallituksen esityksissä, joista "ei ilmene, miten Suomessa on 
valmistauduttu tuleviin kanteisiin vastaamiseen tai oikeudenkäynteihin ja korvauksiin". (41) Hallituksen esitykset näin 
"asettavat liiketoiminnan intressit etusijalle" suhteessa ihmisoikeuksiin, joita se näin myös YK:n elinten mukaan loukkaa 
(42). Sijoitustuomiot "vievät hallituksilta varat, jotka tarvittaisiin terveyden, asunnon ja koulutuksen velvoitteiden 
täyttämiseen".(43) Valtioiden tulee vaikutusarvioinnein tarkistaa "sijoitustuomioistuinjärjestelmän menettelyt laillisesti 
[...] perustuslakejaan ja ihmisoikeusvelvoitteitaan noudattaviksi" ennenkuin parlamentit voivat niitä hyväksyä. (44)

Kun hallitus ei ole esittänyt CETA:n suhdetta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, ei perustuslakivaliokuntakaan 
pystynyt esityksen pohjalta toteuttamaan perustuslain vaatimaa tehtäväänsä "antaa lausuntonsa sen käsittelyyn 
tulevien lakiehdotusten [...] suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin" (45) eikä lausunut CETA-lausuntonsa 
missään kohdassa CETA:n "suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin". CETA-sopimuksen yhdenmukaisuutta 
ihmisoikeussopimusten kanssa ei näin ole perustuslain vaatimalla tavoin tarkastettu eikä tältä osin myöskään sitä 
CETA:n perustuslainmukaisuutta, jonka suhteen "ihmisoikeussopimuksilla on myös tulkinnailista vaikutusta 
perusoikeussäännöksiä sovellettaessa." (46) CETA lisäksi myös itse säätää, ettei sen sitovien sijoitustuomioiden tarvitse 
olla perustuslain eikä ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisia (47), eikä tämänkään vaikutuksia ole arvioitu. 

Suomi ei siten ole tällä hetkellä millään tavalla varmistanut sitä, ettei se CETA-sopimuksen hyväksymisellä laiminlöisi 
kansainvälisiä ja perustuslaillisia velvoitteitaan ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Se ei ole osoittanut, miten se turvaisi 
ihmisoikeudet niitä koskevien velvoitteidensa ja lainsäädäntönsä toimivallan mukaisesti.
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4.  Suomi  on  laiminlyönyt  ihmisoikeuksia  koskevan  täysivaltaisen  toimivaltansa  osallistua  CETA:n 
'sijoitustuomioistuimen' säädösten muotoiluun ja neuvotteluun ihmisoikeusvelvoitteidensa vaatimalla tavalla

CETA luo ylikansallisille sijoittajille sitovia etuoikeuksia, joita se kunnioittaa, suojelee ja vahvistaa sallimatta niiden 
käsittelyä oikeudessa, joka voi huomioida ja kunnioittaa yhdenvertaisia ihmisoikeuksia (48), Euroopan sosiaalista 
peruskirjaa, säädöksiä "elämän tai terveyden suojelemiseksi" (49) tai edes kaikille sijoittajille yhdenvertaisia oikeuksia.

Kun CETA:n määräyksiin  voi  "vedota ainoastaan sopimuksella  perustettavassa tuomioistuimessa",  myös hallituksen 
mukaan tapa, jolla CETA siirtää "Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvaa tuomiovaltaa kyseiselle tuomioistuimelle [...]  
merkitsee sinänsä puuttumista perustuslain 1§:n 1 momentin mukaiseen täysivaltaisuuteen." (50)

'Sijoitustuomioistuimelle' siirretyn toimivallan osalta Suomi ei näin pysty varmistamaan, etteivät sen sijoitustuomiot 
voisi  vaarantaa  tai  rajoittaa  ihmisoikeuksien  turvaamisen  edellyttämiä  julkisia  toimia  ja  voimavaroja 
ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisesti. (51)

"Valtioilla on velvollisuus lainsäädäntönsä toimivallan puitteissa suojella yksilöitä ihmisoikeusloukkauksilta, joita muut,  
mukaan  lukien  yhtiöt,  aiheuttavat"  (52),  mutta  Suomi  ei  käyttänyt  toimivaltaansa  korjatakseen  CETA:n  säädöksiä  
tavalla, joka turvaisi Euroopan sosiaalisen peruskirjan säätämät ja muut ihmisoikeudet ja niiden tehokkaan käytön.

Päätökset  sijoittajan  ja  valtion  välisestä  riidanratkaisujärjestelmästä  "kuuluvat  unionin  ja  jäsenvaltioiden  jaettuun  
toimivaltaan" EU:n  tuomioistuimen  mukaan.  (53)  Silti  tällaiset  "uutta  investointituomioistuinjärjestelmää  koskevat 
määräykset  sisällytettiin  CETA-sopimukseen"  vasta  "sen  jälkeen,  kun  neuvottelut  osapuolten  välillä  oli  saatu  
päätökseen". Kuten lakivaliokunta edelleen toteaa:

"Unionin jäsenvaltioilla ei siten ole käytännössä ollut mahdollisuuksia vaikuttaa asiaa koskevien määräysten sisältöön",  
vaikka kyseiset määräykset kuuluvat "unionin ja sen jäsenvaltioiden jaetun toimivallan alaan." (54)

‘Sijoitustuomioistuimelle’ annettavan päätösvallan ihmisoikeusvaikutusten laillisuus tulee selvittää ennalta, jotta 
tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä:

➢ ‘Sijoitustuomioistuimen’ päätösvalta rajaa "sosiaali- ja terveysalalla kansallista toimivaltaa tavalla, jonka 
laajuutta on vaikea etukäteen arvioida" ja "sijoittajansuojan haittoja ei ole arvioitu yleisen edun, julkisen 
talouden tai muiden yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden näkökulmasta". (55)

➢ Kun "kanteen käyttämisestä painostuskeinona lainsäädäntömuutosta vastaan on lukuisia esimerkkejä", kanne-
uhan "välillisiä vaikutuksia on tarpeen arvioida pohtien, miten mahdollisten kanteiden käsittelemiseen tulisi 
varautua." (56)

➢ "Riitojenratkaisua koskevat CETA-sopimuksen määräykset ovat osin jääneet vaikeaselkoisiksi ja 
yleisluonteisiksi" eikä sijoitustuomioiden "suhdetta kansallisiin tuomioistuimiin olla ratkaistu selkeästi." (57)

5.  Hallitus  on  antanut  eduskunnalle  ja  julkisuuteen  epätoden  ja  puutteellisen  kuvan  CETA:n  säädöksistä, 
'sijoitustuomioistuimen' toimivallasta ja näiden ihmisoikeuksia vaarantavista vaikutuksista

Hallitus  ja  eräät  CETA:n  artiklojen  virheeliset  suomennokset  ovat  antaneet  eduskunnalle  CETA-ratkaisujen  tekoon 
seuraavia epätosia, virheellisiä tai puutteellisia tietoja sijoitustuomioita ohjaavista säädöksistä, niiden toimivallasta  ja 
ihmisoikeusvaikutuksista, joita koskeviin seuraaviin virheellisiin otaksumiin Suomen CETA-käsittely on pohjautunut:

a) On otaksuttu, ettei CETA:n voitaisi katsoa luovan oikeuksia millekään henkilöille, vaan ainoastaan CETA:n valtiollisten 
osapuolten välille  (58)  – vaikka CETA luo oikeuksia  myös henkilöille,  mutta epäyhdenvertaisina,  vain  ylikansallisen  
sijoituspääoman haltijoiden etuoikeuksina, luoden heille myöskin suoran kanneoikeuden ‘sijoitustuomioistuimeen’.(59)

b) On oletettu että valtio sitoutuisi CETA:ssa "ihmisoikeuksien vahvistamiseen" vahvistamatta lisää oikeuksia henkilöille  
(60),"työoikeuksien edistämiseen" lisäämättä niiden suojelua, kehittämään yhteiskuntaa vailla suoria "yhteiskunnallisia  
vaikutuksia" – vaikka yhteiskuntaa ja ihmisoikeuksia ei vahvisteta vahvistamatta henkilöiden suojaa ja oikeuksia. (61)

c) Hallitus on olettanut, ettei CETA:lla olisi "välittömiä vaikutuksia valtion talousarvioon",  ei "mainittavia vaikutuksia 
viranomaisten toimintaan eikä henkilöstöresursseihin" (62) – vaikka käytännössä CETA:n mahdollistamat sijoitussuojan  
miljardituomiot voivat vaikuttaa valtion varojen ja henkilöstön käyttöön ihmisoikeuksia vaarantavalla tavalla. (63)
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d) On oletettu, ettei sijoitustuomioistuin voisi tuomita  toimia jotka "vaikuttavat yhdenmukaisesti ja syrjimättömästi" 
kaikkiin sijoittajiin (64) – vaikka CETA:n mukaan valtion voi tuomita miljardikorvauksiin myös tällaisista toimista, jos ne 
rajoittavat ylikansallisten tuotto-odotusten toteutumista tavalla, joka "vaikuttaa ilmeisen kohtuuttomalta". (65)

e) On otaksuttu, etteivät sijoitustuomiot vaikuttaisi eduskunnan kykyyn "säännellä taloudellista toimintaa yleisen edun 
nimissä" ihmisoikeusperustaisesti terveyden, sosiaaliturvan, ympäristön ja kuluttajien suojelemiseksi (66) – vaikka 
ihmisoikeudet vaativat että verovarat ovat oikeuksien turvana eikä niitä siirretä ylikansallisille sijoittajille. (67)

f) On  otaksuttu,  että  Suomi  on  turvannut  sosiaali-  ja  terveyspalvelut  koska  hallitus  uskoo  asettaneensa  CETA:ssa 
"sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelle EU:n tiukimmat varaumat" (68)  – vaikka Suomen varaumat eivät ylipäätään 
koske CETA:n sijoitussuojaa eivätkä siten anna turvaa ‘sijoitustuomioistuimen’ tuomioilta. (69)

g) On oletettu ettei CETA antaisi "etuoikeutta vedota sopimuksella perustettuun investointituomioistuinjärjestelmään" 
eikä  "ulkomaisille  yrityksille  parempaa oikeutta korvauksiin kuin kansallisille" (70)  – vaikka CETA määrää että vain 
ylikansalliset sijoittajat voivat nostaa kanteen sijoitustuomioistuimeen ja saada jättimäisiä korvauksia. (71) 

h) On oletettu ‘sijoitustuomioistuimen’ säädösten takaavan "julkisen ja puolueettoman käsittelyn" (72) – vaikka CETA ei 
edes valtuuta sijoitustuomioistuinta sitovissa tuomioissaan kunnioittamaan muiden henkilöiden kuin ylikansallisen 
sijoituspääoman haltijoiden oikeuksia. (73) Myös näin CETA kohtelee henkilöiden oikeuksia eriarvoisesti.

i) On otaksuttu, että CETA:ssa olisi "määritelty korvausperusteet vain objektiivisten menetysten suuruisiksi" ja riskinä 
vain se, että "eduskunta muuttaisi lainsäädäntöä" yritysten toimia vaikeuttavasti (74) – vaikka riskiä syntyy myös siitä, 
että CETA hyväksyy korvausperusteiksi 'vaikutelmat' (joita valtion on vaikea hallita) ja sen, miten suuria 'odotuksia' 
sijoittajan voi otaksua saaneen tuottomahdollisuuksia lisäävistä valtion laeista ja toimista (kuten SOTE-esityksestä). (75)

Sitä miten hallituksen edellä kuvatut virheelliset oletukset ja CETA:n virallisen suomennoksen kaksi käännösvirhettä 
ovat antaneet eduskunnalle, kansalle ja julkisuuteen harhaanjohtavaa tietoa CETA:sta, esitellään tarkemmin oheisessa 
liitteessä. Hallitus on antanut julkisuuteen lisäksi monilta muiltakin osin virheellisen kuvan CETA:sta.  

Perustuslakivaliokunta ei myöskään "pidä asianmukaisena, ettei hallituksen esitykseen ole sisällytetty sopimustekstiä, 
jonka hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta asiassa on kyse." (76) Lisäksi valtioiden toimivaltaa muuttaa 
omistusoikeusjärjestelmiä – jota ei ole annettu edes EU:lle – siirretään 'sijoitustuomioistuimelle' merkittävällä tavalla 
vaikeasti löydettävissä olevilla liitteillä, kuten liitteellä 8-A. (77)

Kun hallituksen tulkinnat CETA:n vaikutuksista ja virheelliset CETA:n suomennokset näin ovat antaneet monin tavoin  
epätodenmukaisen,  puutteellisen  tai  virheellisen  kuvan  sijoitusoikeuksien  säädöksistä  ja  vaikutuksista  eduskunnan 
tulevien CETA-ratkaisujen pohjaksi, Suomi laiminlyö myös näin velvoitteitaan kunnioittaa ja turvata ihmisoikeuksia.

6. 'Sijoitustuomioistuin' tuomitsee sitovasti maamme lakeja ja omaisuutta niille itse antamillaan merkityksillä, jotka 
eivät ole laeille ja omaisuudelle maassamme lailla säädettyjä, sen lainkäyttöä laillisesti sitovia merkityksiä 

'Sijoitustuomioistuimen'  tehtäväna  ei  ole  "toimenpiteen  laillisuuden  määrittäminen  [...]  osapuolen  kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti"  vaan valtion lain tai  toimen käsittely 'tosiseikkana'  (78),  joka voi  'rikkoa'  ylikansalliselle  
sijoittajalle CETA:ssa säädettyjä oikeuksia – jos  'sijoitustuomioistuin' antaa sille tällaisen merkityksen. Mutta jos lakia 
käsitellään vain 'tosiasiana' vailla sitä oikeudellista velvoittavuutta, joka tekee siitä lain, sitä ei käsitellä tosiasiallisesti  
lakina tuomioistuimessa  – eikä sitä voida 'pelkkänä tosiasiana' myöskään tuomita rikkomukseksi kuten CETA tekee. 

Tutkiakseen "rikkooko" valtion laki tai toimenpide sijoittajansuojaa, 'sijoitustuomioistuimen' on kuitenkin selvitettävä  
valtion lain tai toimen oikeudellinen tarkoitus lakina,  joka sijoitussuojaa "rikkoisi" (79) ja tätä varten:

'Sijoitustuomioistuimen'  on  "seurattava  kyseisen  osapuolen tuomioistuimissa  vallitsevaa  kansallisen  lainsäädännön 
tulkintaa,  eikä  mikään  tuomioistuimen  kansalliselle  lainsäädännölle  antama  merkitys  sido  kyseisen  osapuolen 
tuomioistuimia tai viranomaisia." (80)

Kun ‘sijoitustuomioistuimen’ "kansalliselle lainsäädännölle antama merkitys" rikkomuksena ei vastaa laille kansallisesti  
säädettyä merkitystä eikä seuraa "vallitsevaa kansallisen lainsäädännön tulkintaa", jossa maan laki ei ole rikkomus, tuo  
merkitys ei myöskään "sido kyseisen osapuolen tuomioistuimia tai viranomaisia." (81)
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Mutta  voidessaan  tuomita  demokraattisia  lakeja  sijoitussuojan  'rikkomiseksi'  ja  valtion  maksamaan  niistä  
miljardikorvauksia  sellaisten  merkitysten  perusteella,  jotka  'sijoitustuomioistuin'  itse  antaa  laeille  niille  säädetyn 
laillisen  merkityksen  ulkopuolelta,  eikö  silloin  mikään  CETA:n  "kansalliselle  lainsäädännölle  antama  merkitys  sido  
kyseisen osapuolen tuomioistuimia tai viranomaisia" noiden korvausten suhteen ? (82)

Eivätkö  valtion  viranomaiset  ole  kuitenkin  noiden  heitä  'sitomattomien'  CETA:n  sijoitustuomioistuimen  antamien  
merkitysten mukaisesti sidottuja maksamaan valtioidensa julkisista varoista miljardeja ylikansallisille sijoittajille ? 

Jos ei "mikään tuomioistuimen kansalliselle lainsäädännölle antama merkitys sido" viranomaisia  myöntämään noita 
julkisten  varojen  miljardeja  ylikansallisten  sijoittajien  omaisuudeksi, viranomaiset  eivät  voi  laillisesti  siirtää 
‘sijoitustuomioistuimen’ määräämiä korvauksia sijoittajille. (83) Ihmisoikeuksia turvaavat julkiset verovarat ovat valtion 
lain  ja  täysivaltaisuuden  mukaisesti  toki  yhä  julkisia  varoja  ellei  niitä  sido  sijoitustuomion  niille  antama merkitys 
ylikansallisen sijoittajan yksityisinä varoina.

Merkitys,  jonka  mukaan  kansalta  kerätyt  verovarat  olisivat  'välillistä  pakkolunastusta'  sijoittajalta,  jolle  ne  pitäisi  
palauttaa, ei seuraa maan lain tulkintaa. (84) Jos viranomaiset ovat sidottuja siirtämään kansalta kerättyjä verovaroja  
ylikansallisille  sijoittajille  'korvauksena'  'välillisestä  pakkolunastuksesta',  sijoitustuomio  määrittää  lakia  sen 
ulkopuolelta, määräten maassa laillisesti julkisiin varoihin kerätyt verot sijoittajien yksityisomaisuudeksi.

Kun 'sijoitustuomioistuimen' laeille niiden ulkopuolelta antamat merkitykset valtuutetaan näin sitomaan osapuolten 
viranomaisia ja oikeutta omistuksen siirron määräyksillä, se vaarantaa EU:n perussopimusten säätämät valtuudet ja 
velvoitteet,  joiden  mukaan  EU:n  tuomioistuin  "huolehtii  siitä,  että  perussopimusten  tulkinnassa ja  soveltamisessa 
noudatetaan lakia" (85) siten,  että sillä "on toimivalta antaa ennakkoratkaisu [...] perussopimusten tulkinnasta". (86) 
"Sijoittajan  ja  jäsenvaltion  välinen  riidanratkaisumekanismi,  joka  voisi  estää  EU:n  lain  tulkintaa  tai  soveltamista 
koskevien riitojen ratkaisemista EU-lain täyden tehokkuuden varmistamalla tavalla" (87) ei kunnioita näitä ehtoja.

Kun  ‘sijoitustuomioistuimen’  yhteensopivuus  EU:n  perussopimusten  ja  primaarilain  kanssa  on  yhä  EU:n 
tuomioistuimen selvitettävänä, kuten myös se, missä määrin sijoittajan ja valtion välisten "riitojen alistaminen elimelle, 
joka ei ole osa EU:n oikeusjärjestelmää" on EU-lain poissulkema mahdollisuus, ei CETA:a voida oikeutetusti hyväksyä. 
(88) Ylikansalliselle sijoittajalle ei voida antaa EU:n ja valtioiden laeista ja oikeusjärjestelmistä riippumatonta valtaa 
valita  itse,  ratkaistaanko  hänen  oikeutensa  maassa  oikeudessa,  joka  kunnioittaa  kaikkia  alueella  voimassa  olevia  
oikeuksia vai ‘sijoitustuomioistuimessa’, jolla on valtuudet kunnioittaa vain ylikansallisten sijoittajien oikeuksia. (89)

7.  Sijoitustuomioistuin vaarantaa julkisen vallan edellytykset ja oikeudet täyttää täysivaltaisesti  velvollisuutensa  
turvata ihmisoikeudet julkisen sääntelyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta perustuslain vaatimalla tavalla

CETA antaisi  'sijoitustuomioistuimelle'  vallan  määrittää  uudelleen  sen,  mikä  on "sääntelyä  oikeutettujen  politiikan  
tavoitteiden  saavuttamiseksi,  kuten  kansanterveyden,  turvallisuuden,  ympäristön",  kulttuurin,  sosiaaliturvan  tai 
kuluttajien suojelemiseksi (90).

Kansa menettää täysivaltaisuuden,  kun sen valta määrittää valtion oikeus "hyväksyä ja soveltaa omia lakejaan" ja 
säännellä taloutta ihmisoikeusperustaisesti vaihdetaan 'sijoitustuomioistuimen' vallaksi määrätä sijoittajien oikeuksia 
vahvistavalla  tavalla  valtion  oikeus  säännellä  "taloudellista  toimintaa  yleisen  edun  nimissä,  saavuttaakseen 
lainmukaisia yhteiskuntapolitiikan  tavoitteita".  (91)  Koska  sijoitustuomioissa  sovellettavaan  lakiin  ei  kuuluisi 
"toimenpiteen laillisuuden määrittäminen [...] kansallisen lainsäädännön" tai ihmisoikeussopimusten mukaisesti (92),  
'sijoitustuomioistuimelle' ihmisoikeuksien turvaaminen ei välttämättä olisi erityisen 'lainmukaista'

Sijoittaja-valtio  riidanratkaisun  käytännöissä  "hallitukset,  jotka  on  demokraattisesti  valittu  harjoittamaan  tietyn 
tyyppistä  sosiaalipolitiikkaa  ovat  tulleet  sijoittajien  haastamiksi  juuri  noiden  demokraattisesti  valtuutettujen 
politiikkojensa vuoksi" ja tuomituiksi niistä suuriin korvauksiin. (93) "Sijoitustuomioistuinjärjestelmän tuomiot vievät  
hallituksilta varat, jotka ne tarvitsisivat täyttääkseen terveyttä, asuntoja ja koulutusta koskevat velvoitteet". (94)

Hyväksymällä  CETA:n  Suomi  laiminlöisi  velvoitteitaan  "edistää  taloudellisten,  sosiaalisten  ja  sivistyksellisten 
ihmisoikeuksien toteutumista maksimaalisesti saatavissaan olevin voimavaroin". (95) Tämä rajoittaisi myös Euroopan 
sosiaalisen  peruskirjan  vahvistamien  taloudellisten  ja  sosiaalisten  oikeuksien  toteutumista  tavalla,  joka  ei  ole 
"sopusoinnussa oikeuksien luonteen kanssa" vaan laiminlyö siten Suomen ihmisoikeusvelvoitteita. (96)
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Hallituksen  esitys  SOTE-palvelujen  kaupallistamisesta  alistaisi  sosiaaliturvan  ja  terveydenhoidon  ihmisoikeuksia  
toteuttavan julkisten varojen käytön määräyksille, joiden tarkoituksena on vahvistaa ensisijassa yritysten kaupallisia  
oikeuksia eikä ihmisoikeuksia. SOTE- ja CETA-säädösten yhdistelmä siirtäisi  myös ihmisoikeusperustaisen palvelujen 
järjestämisen,  tuottamisen ja tarjonnan sekä muidenkin perusoikeuksia turvaavien julkisten toimien rahoitusehtoja 
markkinaperusteisiksi. Valtion sallitaan turvata ihmisoikeuksia siinä määrin kuin yhtiöt saavat siitä  kaupallista hyötyä. 

Ihmisoikeuksia turvaava, ei-kaupallinen julkisten varojen käyttö voitaisiin  kaupallistettujen SOTE-palvelujen puitteissa 
käsitellä EU-laissa kiellettynä yritystoiminnan valtiontukena (97) ja tuomita CETA:n  sijoitustuomioissa ylikansallisten 
sijoittajien  tuotto-odotusten  toteutumisen  rajoituksena  – jos  valtio  asettaisi  SOTE-palvelujen  tuottamiselle 
ihmisoikeuksia turvaavia ehtoja, jotka vaikuttaisivat kielteisesti yritysten tuotto-odotuksiin.  

Valtio voitaisiin silloin tuomita korvauksiin siitä, että se toteuttaa Euroopan sosiaalista peruskirjaa tai perustuslakia,  
koska  esim.  valtion  julkisin  varoin  tarjoama  yhdenvertainen,  ihmisoikeuksia  turvaava  terveydenhoito  saattaisi  
heikentää sijoittajien odottamia tuottoja tarjoamalla ihmisille halvemman, ei-kaupallisen vaihtoehdon. Hallitus esittää 
Suomen  SOTE-palvelut,  työttömyysturvan  ja  työelämän  muutettaviksi  tavoilla,  joiden  vaikutukset  ovat  vuosien 
selvitysten  jälkeenkin  yhä  melko  hämärät  ja  synnyttävät  helposti  sijoittajille  monia  lupaavia  'tuotto-odotuksia'  ja  
'vaikutelmia', joista CETAn 'sijoitustomioistuin' voisi tuomita valtion miljardiluokan korvauksiin. (98) 

Eduskunnan  perustuslakivaliokunta  onkin  10.4.2018  pyytänyt  hallitusta  osoittamaan  miten  perusoikeuksien 
toteutuminen voidaan turvata valtakunnallisellakin tasolla kaikille yhdenvertaisena sosiaali- ja terveyspalveluissa, myös 
käytännössä "käytettävissä olevien resurssien" suhteen  hallituksen niistä antaman SOTE lakiesityksen  puitteissa. CETA 
lisää monin tavoin uhkaa ja epävarmuutta joka kohdistuu palvelujen ihmisoikeusperustaan,  joka on jo muutoinkin  
saatettu kaupallistamisella ihmisoikeuksien kannalta kaoottisen hauraaseen ja haavoittuvaan tilaan. (Katso tarkemmin  
oheinen liite "Miten SOTE:n 'valinnanvapaus' vaarantaa sosiaaliturvan ja terveydenhoidon perusoikeudet")

8. 'Sijoitustuomioistuin' saisi valtuudet muuttaa ja loukata perustuslain ja ihmisoikeuksien mukaista omaisuuden 
suojaa ja omistusoikeusjärjestelmäämme täysivaltaisuutemme vastaisesti (CETA artiklat 8.10(4),8.12(1) 8.18, 8.31(2))

Suomessa yksityinen ja julkinen "omaisuus on turvattu" ja "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä 
korvausta vastaan säädetään lailla" siten, että sitä voidaan vastoin omistajan tahtoa siirtää muuhun omistukseen vain  
"yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan" (99), lain kaikille yhdenvertaiseksi säätämällä tavalla. Kun CETA:ssa vain  
ylikansallisilla sijoittajilla on 'välillisen pakkolunastuksen' kanne- ja korvausoikeudet, "on vaikeaa oikeuttaa sitä että  
sijoittaja-valtio  riidanratkaisu  antaa  ulkomaisille  sijoittajille  suuremmat  oikeudet  kuin  kotimaisille,  luoden 
epäyhdenvertaiset kilpailuehdot." (100)

CETA:n sijoitustuomiot ovat  sitovia eivätkä kunnioita Suomen lakia.  'Välillisen pakkolunastuksen'  ja ‘kohtuullisen ja 
oikeudenmukaisen kohtelun’ määritelmät, joihin tuomioistuin päätöksissään nojautuu, päätösten  korvausperusteet ja 
riidanratkaisun luonne eivät  suojaa omaisuutta perustuslain tavoin (101),  vaan eroavat  kaikilta alla esitetyiltä osin 
perustuslain säätämästä omaisuuden suojasta sekä tavanomaisesta välimiesmenettelystä:

a) Kun pakkolunastettavan omaisuuden on ensin oltava sen laillista omaisuutta, jolta se pakkolunastetaan yleiseen 
tarpeeseen korvausta vastaan, CETA:n 'välillisessä pakkolunastuksessa' taas mitään haltijan jo omistamaa ei viedä, vaan  
päinvastoin: sijoittaja vaatii laillista julkista omaisuutta siirrettäväksi yleisen tarpeen käytöstä yksityisomaisuudekseen.

CETA loukkaa näin perustuslain edellyttämää omaisuuden suojaa pakkosiirtämällä ilman korvausta laillisen julkisen  
omaisuuden pois ihmisoikeuksia turvaavasta yleisen tarpeen käytöstä ylikansallisen sijoittajan yksityisomaisuudeksi -  
ilman että tuo omaisuus on edes ollut laillisesti tuon sijoittajan omaisuutta. "Sijoitustuomioistuinjärjestelmä edustaa  
syrjivää suojelua, joka suosii sijoittajia, mutta jota kansalaiset ja heitä edustavat demokratiat eivät saa". (102)

b)  Suomessa  omaisuutta  voidaan  korvausta  vastaan  siirtää  julkiseen  tai  yleiseen  tarpeeseen  laeilla,  joita  maan 
tuomioistuimet  voivat  täytäntöönpanna.  CETA  taas  määrää  julkista  omaisuutta  pakkosiirrettäväksi  ylikansallisille 
sijoittajille  tavalla,  joka  ei  riipu  maan  laeista  ja  oikeudesta,  vaikka  tämä  loukkaisi  omaisuuden  suojaa  koskevia  
demokraattisia lakeja.

Ihmisoikeuksia turvaavassa ja toteuttavassa käytössä julkisina varoina laillisesti hallittua omaisuutta tuomitaan sitovasti 
ylikansallisten  sijoittajien  omaisuudeksi,  riippumatta  siitä  kenen  omaisuutta  se  laillisesti  Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, EU:n lain, maamme perustuslain, muiden lakien ja oikeuden kokonaisuuden nojalla on.
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c)  Ihmisoikeuksia  turvaavat  julkiset  verovarat  ovat  lain  ja  täysivaltaisuuden  mukaisesti  julkisia  varoja  – ellei 
viranomaisia  ja  lain  käyttöä  alueella  sido  se,  että  verovaroille  'annetaan  merkitys',  että  ne  ovatkin  ylikansallisen  
sijoittajan  varoja  – "eikä  mikään  tuomioistuimen  kansalliselle  lainsäädännölle  antama  merkitys  sido  kyseisen 
osapuolen tuomioistuimia tai viranomaisia" (103) kuten CETA sijoitustuomioistuimen tuomioista ristiriitaisesti säätää.
Koska  sitovat  päätökset  lain  vaatimasta,  ihmisoikeuksia  turvaavien  julkisten  verovarojen  käytöstä  ja  siitä  onko 
kansakunnalla  velvollisuus  siirtää  nuo  julkiset  varansa  ylikansallisen  sijoittajan  yksityisomaisuudeksi,  ovat  myös 
päätöksiä oikeuksista ja velvollisuuksista, niin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan:

"Jokaisella on oikeus [...] oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja  
puolueettomassa  tuomioistuimessa  silloin,  kun  päätetään  hänen  oikeuksistaan  ja  velvollisuuksistaan".  (104)  Tätä 
edellyttäisi myös perustuslaki 21§, mutta CETA sulkee pois tuomioprosesseistaan kaikki tällaiset oikeudet.

d) Euroopan Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on vaatinut valtioita varmistamaan tältä osin että:

➢ CETA:n tuomiomenettelyt tulee ”uudistaa tavalla, joka velvoittaa ne täytäntöönpanemaan Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja sen ihmisoikeustuomioistuimen oikeuden määräyksiä” (105) huomioiden etenkin 
artiklan 6.

Ja kun sijoitustuomioissa valtioiden demokraattiset lait ja toimet voidaan tuomita sijoittajien saamien 'vaikutelmien' ja 
heidän toteutumatta jääneiden 'tuotto-odotustensa' perusteella (106), niin tämä tulee tarkastaa varmistamalla, että:

➢ Sijoittajan tulee voida "haastaa vain todella toteutuneita tappioita" ja vain siten ettei tämä "voi taannuttaa 
hallitusten uskallusta sääntelytoimiin, jotka esimerkiksi vahvistavat ympäristön ja sosiaalisten oikeuksien 
suojelua" (107)

➢ Omaisuuden suoja ei "saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne 
katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä" (108), mitä CETA:n tuomiot 
eivät turvaa.

Suomi  ei  ole  kuitenkaan  tehnyt  mitään  korjatakseen  CETA:n  säädöksiä  ihmisoikeuksien  turvaamiseksi  siten,  että  
Euroopan sosiaalisen peruskirjan säätämiä oikeuksia voitaisiin tehokkaasti käyttää ja toteuttaa.

e) CETA luo uuden, miljardien eurojen omistuksia siirtävän järjestelmän, jossa omistusoikeus tuomitaan ylikansallisten 
sijoittajien  tuotto-odotusten  vaatimusten  pohjalta  tavalla,  joka  on  itse  laitonta  pakkolunastusta  tai  "tosiasiallista 
omaisuuden pakko-ottoa" ja loukkaa Suomen ja Euroopan laillista omaisuuden suojaa. (109) Omistusta eivät enää  
määrää eduskunnan säätämät lait, joita tuomitaan sijoitussuojan rikkomiseksi ulkoa annetuin merkityksin.

9.  'Sijoitustuomioistuin'  vaarantaa  kansainvälisen  oikeusjärjestyksen,  kansainvälisen  yhteistyön  perustuslaillisen 
tarkoituksen ja demokratian toteutumisen (CETA artiklat 8.10(4),8.12(1) 8.18, 8.31(1),28.3,28.6, 30.9, liitteet 8-A ja E )

"Suomen  kansainväliseen  yhteistyöhön  osallistumisen  tarkoitusperistä"  (110)  on  säädetty,  että "Suomi  osallistuu 
kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi" - kuten myös 
YK-sitoumukset kansojen itsemääräämisoikeuden mukaisesti vaativat. (111)

Hyväksyttäessä sopimusvelvoite, joka ei edistä näitä tavoitteita, "kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain 
täysivaltaisuussäännösten  kanssa"  (112),  jotka  nojaavat  YK:n  peruskirjan  mukaiseen  rauhaa  ylläpitäviin  kansojen 
itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittaviin yhteistyösuhteisiin, joissa Suomen velvollisuutena on, että:

Jos  YK:n  "peruskirjaan ja  johonkin  muuhun kansainväliseen sopimukseen perustuvat  velvoitukset  ovat  ristiriidassa 
keskenään, on tämän peruskirjan velvoituksilla etusija". (113) Maiden tulee täyttää nämä velvoitteensa turvata rauha,  
ihmisoikeudet ja kansojen itsemääräämisoikeus (114) joita Suomi ja Euroopan maat ovat sopineet kunnioittavansa ja  
edistävänsä yhdessä lähes kaikkien maailman maiden kanssa YK:n peruskirjaan perustuvilla sopimuksillaan.

CETA kuitenkin määrää etusijalle ylikansallisten sijoittajien oikeudet saada tuottonsa suojelluksi ja vahvistetuksi - mistä  
ei sallita poikettavan edes turvallisuuden, "elämän tai terveyden suojelemiseksi". (115) Edes sen jos sijoitustuomiot 
vievät valtio-osapuolelta rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamisen edellyttämät julkiset varat,"ei pidä tulkita [...] estävän  
osapuolta toteuttamasta toimia täyttääkseen kansainväliset velvollisuutensa" rauhan ja ihmisoikeuksien suhteen. (116) 

CETA:n tuomiot voisivat näin YK-velvoitteiden vastaisesti viedä valtioiden kyvyn toteuttaa YK:n peruskirjaan perustuvia  
velvoitteitaan edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista  tai  ryhtyä  kiireellisesti  "tehokkaisiin  yhteisiin  toimenpiteisiin 
rauhaa vaarantavan uhan poistamiseksi". (117)
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YK:n peruskirjan vastaisesti CETA määrää sijoitustuomioistuimelleen 20 vuoden toimivallan sitoviin tuomioihin (118) 
vaikka  niistä  aiheutuisi  "erityisen  vakava  ja  huomattava  ihmisoikeuksien  [...]  rikkominen",  joka  vaikutuksiltaan 
"erityisen kiireellisenä tapauksena" vaarantaisi "kansainvälisen yhteisön rauhaa, turvallisuutta ja hyvinvointia" - kuten  
EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus vahvistaa artikloillaan 28.3 ja 28.7. (119)

Näillä säädöksillä  EU-maat väistävät ja laiminlyövät ensisijaiset velvoitteensa taata, että ne voivat hyväksyä CETA:n 
sijoitustuomiot itseään sitoviksi vain sikäli kuin tuomioiden voidaan osoittaa vastaavan ja kunnioittavan valtioiden YK:n  
peruskirjaan  perustuvia  ensisijaisia  velvoitteita  koko  maailman  maita  ja  ihmisiä  kohtaan.  Hyväksymällä 
sijoitustuomioiden jatkuvan maan CETA:sta eroamisen jälkeenkin  sitovina  20 vuotta vaikka niistä aiheutuu "erityisen 
vakava ja huomattava ihmisoikeuksien [...] rikkominen" (120), Suomi ja muut EU-maat laiminlyövät myös Euroopan  
ihmisoikeussopimusten velvoitteet.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali-,  terveys-  ja  kestävän kehityksen asioiden komitean 
mukaan on kohtuutonta, että “järjestelyt pysyisivät voimassa 20 vuotta ilman että niitä voidaan muuttaa tai parantaa  
[...]  riippumatta  siitä  ovatko tuomiot  ja korvaukset  ristiriidassa  julkisen terveyden, ympäristöllisen kestävyyden tai 
työoikeuksien kanssa.” (121) Yleiskokous vaatii, että "sijoitusten suojan jatkuessa siirtymäkauden ajan", tuon ajan tulee 
"rajoittua  kohtuulliseen  ajanjaksoon".  "Sijoitustuomioistuinjärjestelmä  tulee  olla  valinnainen  pöytäkirja,  josta  
yksittäiset valtiot voivat irtautua vuoden varoitusajalla" (122), jotta ihmisoikeudet voidaan asianmukaisesti turvata.  

Hyväksymällä CETA:n Suomi ja muut EU-maat laiminlöisivät kansainvälisen oikeusjärjestyksen, kuten  YK:n peruskirjan  
sekä YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten velvoitteet, joita EU maat ovat velvollisia takaamaan kunnioitettavan  
aluettaan sitovassa lainkäytössä - minkä ne ovat CETA:n neuvottelujen ja hyväksymiskäsittelyjen osalta laiminlyöneet:

➢ EU:n jäsenmaat eivät ole sopineet EU:n hyväksyivän YK:n peruskirjan tai YK:n ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksia. EU ei näin myöskään ole solminut kauppasopimuksia, joissa olisi sitovia määräyksiä 
siitä että EU:n tulisi kunnioittaa YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten velvoitteita joissa EU ei ole 
sopimusosapuolena kuten se on CETA:ssa.

➢ Valtuuttaessaan ja velvoittaessaan sijoitustuomioistuimen tuomioissaan kunnioittamaan vain CETA:n 
osapuolten hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia, EU-maat valtuuttaisivat vastoin omia velvoitteitaan 
‘sijoitustuomioistuimen’ langettamaan valtioidensa alueita sitovia tuomioita, jotka eivät kunnioita kaikille 
yhdenvertaisia ihmisoikeuksia.

➢ Koska EU-maiden muiden valtioiden kanssa sopimat YK:n peruskirjan ja YK:n ja Euroopan 
ihmisoikeussopimusten velvoitteet eivät poistu sillä, etteivät ne ole  asettaneet EU:lle näitä velvoitteita (123) - 
eikä sillä ettei Kanada ole Euroopan ihmisoikeussopimusten osapuoli-, hyväksymällä CETA:n, EU-maat 
laiminlöisivät ihmisoikeusvelvoitteensa.

➢ EU-jäsenyys ei myöskään valtuuta jäsenmaita hyväksymään CETA:a ihmisoikeusvelvoitteidensa vastaisesti, 
koska EU:n "perussopimusten määräykset eivät vaikuta sellaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka johtuvat 
yhden tai useamman jäsenvaltion" muiden valtioiden kanssa ennen EU-jäsenyyttään tekemistä sopimuksista 
(124) kuten YK:n peruskirjasta, ihmisoikeussopimuksista tai Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta.

➢ EU:n jäsenmaat laiminlöisivät velvoitteensa selvittää CETA:n lainmukaisuus myös suhteessa EU:n 
perussopimusten vaatimuksiin, koska CETA:n yhteensopivuus EU-lain kanssa on yhä EU:n tuomioistuimen 
selvitettävänä.

Kun kansainvälisten sopimusten laillisuusvalvonta perustuu EU-lain osalta EU:n tuomioistuimen ennakkolausuntoihin, 
EU-maat laiminlyövät myös EU:n lojaalisuusperiaatetta, jos ne jatkavat CETA:n ratifiointia odottamatta EU-
tuomioistuimen vastausta Belgian lausuntopyyntöön CETA:n 'sijoitustuomioistuimen' yhteensopivuudesta EU-lain 
kanssa. Näin etenkin EU-tuomioistuimen tuomittua (6.3.2018) sijoittaja-valtio riidanratkaisun EU-lain kanssa 
yhteensopimattomaksi. (125)

Ihmisoikeuksien osalta Suomi ja muut EU:n jäsenvaltiot ovat täysivaltaisia ja velvoitettuja pidättäytymään CETA:n 
ratifioimisesta niin kauan kuin ne eivät ole varmistaneet CETA:n tuomioistuinjärjestelmän yhteensopivuutta YK:n 
peruskirjan ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

YK:n peruskirjaan perustuen hyväksyttyjen velvoitteiden mukaisesti kansoilla on itsemäärämisoikeus käyttää myös 
kansainvälisen talousyhteistyön velvoitusten puitteissa maansa voimavaroja niin, että "missään tapauksessa ei kansalta 
voida riistää sen omia elinehtoja". (126) Ja valtioiden tulee edistää taloudellis-sosiaalisten oikeuksien toteuttamista 
"kaikin soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein" kaikille yhdenvertaisina "täysimääräisesti 
käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan". (127) 
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Siten Suomen "tulee varata riittävät voimavarat" ja säilyttää "tosiasialliset edellytykset suoriutua velvoitteissaan" 
"julkiselle vallalle osoitetun, viime kädessä oikeuteen elämään kiinnittyvien perusoikeuksien" turvaamisesta. (128) 
'Sijoitustuomioistuin' ei kunnioita myöskään tätä kansojen luovuttamattoman "itsemääräämisoikeuden taloudellista 
sisältöä", joka on "yksilöiden ihmisoikeuksien tehokkaan turvan ja kunnioituksen olennaisena edellytyksenä" 
kansainvälisen lain ehdoton määräys. (129)

Perustuslain mukaan "kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita". (130) Mutta 
CETA:n säädökset "rajoittaisivat kansanedustuslaitoksille kuuluvia lainsäädäntövaltuuksia tavalla, jota ei voi hyväksyä." 
(131) Sijoituksia koskeva lainsäädäntö "on kansanedustuslaitosten tehtävä" eikä mikään edellytä "aineellisen lain 
suhteen kansanedustuslaitokset ohittavia sijoitussuojan erityissääntöjä vahvistettaviksi erityistuomioistuimissa." (132)

Kun  EU:n  perussopimuksen  ensimmäinen  artikla  säätää  että  "päätökset  tehdään  mahdollisimman  avoimesti  ja  
mahdollisimman lähellä kansalaisia" (133), nyt kansalaiset Euroopassa eivät ole saaneet tietää miten on päätetty antaa  
CETA:n sijoitustuomioistuimelle valta tuomita heidän ihmisoikeuksiaan turvanneet verovaransa sitovasti ylikansallisten  
sijoittajien  omaisuudeksi  siten,  ettei  heillä  ole  mahdollisuutta  tulla  edes  kuulluksi  eikä  saada  ihmisoikeuksiaan  
huomioiduksi näissä päätöksissä eikä sitovissa tuomioissa, jotka merkittävästi vaikuttavat heidän oikeuksiinsa. 

CETA:n 'sijoitustuomioistuin' vaarantaa kansainvälisen oikeusjärjestyksen ja demokratian perusteet alistaen perustavat  
ihmisoikeudet  ylikansallisten  sijoittajien  oikeuksille  saada  odottamiaan  tuottoja.  CETA:n  uudenlainen  
tuomioistuinjärjestelmä  "poikkeaa  kansainvälisiin  investointisuojasopimuksiin  yleensä  sisältyvästä"  (134),  merkiten 
EU:nkin  mukaan  "tärkeää  ja  perinpohjaista  muutosta  sijoitussääntöihin  ja  riidanratkaisumenettelyyn"  -  myös  
kansainvälisesti "kohti monenvälisen sijoitustuomioistuimen luomista". (135)

EU on vailla YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten velvoitteita muotoillut esityksen 'sijoitustuomioistuimesta', joka 
ei kunnioita vaan laiminlyö valtioiden ihmisoikeusvelvoitteita ja jonka CETA säätää laajennettavaksi monenvälisesti 
sitovaksi globaaliksi järjestelmäksi (136) ilman että maailman maat ovat voineet sen sisältöön millään tavalla vaikuttaa. 

Euroopan neuvoston mukaan valtioiden tulee "vaatia alueellaan toimivia yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia" ja 
myös niiden "kaikessa toiminnassa ulkomailla" ja "varmistaa, että kaikki niiden lainkäytön toimivallan piirissä voivat 
helposti saada nähtäväkseen informaation yhtiöiden vastuuseen liittyen olemassa olevista ihmisoikeuksista". (137) 
Valtioiden tulee myös "varmistaa etteivät ne estä toisia valtioita noudattamasta TSS-sopimuksen velvoitteitaan. Tämä 
velvollisuus on erityisen merkittävä kauppa- ja sijoitussopimusten neuvottelujen ja solmimisen suhteen." (138)

Euroopan sosiaalisen peruskirjan tunnustamien oikeuksien suojelua tukevat myös Suomen perustuslain 1-3, 6, 13-15,  
18-22, 74, 80, 94-99, 106 ja 124 pykälät ja laajemmin Suomen velvoitteet YK:n peruskirjan artiklojen 1-2, 55-56, 62 ja  
103 mukaiset Suomen velvoitteet, YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen artiklat 1-
15 ja 25 ja myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklat 1, 4-7, 10-11, 13-14  ja sen ensimmäinen lisäpöytäkirja.

Tämä  Suomen  ihmisoikeusperustaisen  oikeusjärjestyksen  kokonaisuus  on  nyt  vaarannettuna  Suomen  hallituksen 
esityksellä hyväksyä CETA ja sen sijoitussuojaa, 'sijoitustuomioistuinta', henkilöiden ja työelämän oikeuksia, varaumia ja  
CETA:sta  irroittautumista  koskevat  artiklat,  jotka  on  koottu  oheiseen  liitteeseen  "Annex  of  CETA  articles  whose  
combined impact endanger human rights as described in the complaint".  

Viitteet

1. CETA, artikla 30.9 ja EU:n ja Kanadan strategisen kumppanuussopimuksen artikla 28.7 sekä artiklat 10 ja 28.3
2. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 2151 (2017), “Human rights compatibility of investor–
State arbitration in international investment protection agreements", paragrafit 8 ja 10.5 ja yleiskokouksen sosiaali-,terveys-ja 
kestävän kehityksen asiain komitean Doc. 14255, 25 January 2017 Human rights compatibility of investor–State arbitration in 
international investment protection agreements, Committee Opinion, A. Conclusions of the committee
3. CETA artiklat 30.6 ja 8.31 (1)-(2)
4. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS) oikeuksien sopimus, artiklat 2.1 ja 2.2
5. YK:n  taloudellisten,  sosiaalisten ja  sivistyksellisten  (TSS)  oikeuksien  komitea,  General  comment  No.  3:  The  nature  of  States 
parties’obligations (art. 2, para. 1, of the Covenant, paragraphs 10-11
6. YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)komitea, E/C.12/GC/24, State Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, paragrafit 12-13 ja 23-24
7. E/C.12/2011/1, Statement on the obligations of States parties regarding the corporate sector and economic, social and cultural 
rights, paragrafit 3 ja 7
8. YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)komitea, E/C.12/GC/24, State Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, paragrafit 12-13 ja 23-24
9. YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)komitea, E/C.12/GC/24, State Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, paragrafit 12-13 ja 23-24
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10. YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitean lausunto Maailman kauppajärjestön kolmannelle 
ministerikokoukselle, 26.11.1999, paragrafit 2, 5-6 & 8
11.  PeVP 29/2018 vp, PeVL 36/2012 vp, PeVL 26 2017 vp, kohta 3.3  ja  Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen CETA-
sopimuksen ja soten valinnanvapausmallin yhteisvaikutuksista KKV 232/2017 vp, 20.6.2017
12. A/HRC/33/40, YK:n Kansainvälisen demokraattisen järjestelmän riippumattoman asiantuntija 2016, paragrafit 30 ja 36
13. CETA artiklat 8.15 ja 28.3 (2b)
14. YK:n TSS-komitea E/C.12/GC/24, General Comment No. 24 paragrafit 12-13 ja A/HRC/19/59/Add.5, Guiding principles on human 
rights impact assessments of trade and investment agreements principle commentary 2.4
15. StVL 1/2018 vp
16. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali-, terveys-ja kestävän kehityksen asiain komitean lausunto 13 
lokakuuta 2016
17. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sosiaali-,terveys-ja kestävän kehityksen asiain komitean Doc. 14255, 25 
January 2017 Human rights compatibility of investor–State arbitration in international investment protection agreements, 
Committee Opinion, A. Conclusions of the committee
18. CETA artiklat 8.9 (1) - 8.9(3),23.3 (4) ja 24.4 (2) (ja laajemmin 23.2-23.4 ja 24.3-24.5)
19. CETA, artiklat 8.12(1), liite 8-A, kohta 3 sekä  artiklat  23.3 (4) ja 23.4 (2). CETA:n 'välillisen pakkolunastuksen' määräykset 
sallisivat sijoittajan haastaa valtio tuomittavaksi huimiin korvauksiin sijoittajille esimerkiksi laeista ja toimenpiteistä, joilla valtio 
pyrkii toteuttamaan Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikloja 1,2, 3(1), 21 tai 22, mutta jotka 'sijoitustuomioistuin' voi tuomita 
sijoittajan suojan rikkomiseksi. 
20.  CETA, artiklat 23.11 ja 24.16
21. CETA artiklat 23.4 ja 24.5 
22. Unionin tuomioistuimen (täysistunto) lausunto 2/15, 16 päivänä toukokuuta 2017, kohta 166 ja HE 149 2017 vp
23. Investor–state dispute settlement: review of developments in 2016 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2017d1_en.pdf, sivu 5
24. CETA, artikla 8.12 (1) ja liite 8-A, joiden täytäntöönpano voisi siten heikentää  Euroopan sosiaalisen peruskirjan artiklojen 2, 3(1), 
4(2), 4 (5) ja 12  tunnustamien oikeuksien suojaa ja täytäntöönpanon edellytyksiä
25. CETA, artikla 8.10 (4) heikentäisi näin valtion kykyä täytäntöönpanna oikeuksia, joiden täytäntöönpanoon se on Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan artikloissa 1, 6, 13, 21, 22 ja 28 sitoutunut - myös niiden Suomen hallituksen uusien esitysten suhteen, jotka 
muuttaisivat työelämän ehtoja ('aktiivimalli', irtisanomissuojaa heikentävä esitys tai aiempi esitys 'pakkolaeista') tai sosiaali- ja 
terveyspalveluja - joiden osalta katso myös oheinen liite hallituksen SOTE-esityksestä
26. CETA, artikla 8.10 (2) (e) rajoittaisi näin valtion kykyä täytäntöönpanna Euroopan sosiaalisen peruskirjan artiklojen  4 (3), 20, 24, 
26 ja 29  tunnustamia oikeuksia
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36. EU's Guidelines on the analysis of human rights impacts in impact assessments for trade-related policy initiatives, sivut 5, 7-8  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf ja The Implementation of the Charter of Fundamental Rights 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, paragrafi 12
43. A/HRC/33/40, YK:n Kansainvälisen demokraattisen järjestelmän riippumattoman asiantuntijan raportti 2016, paragrafit 30 ja 36
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54. LaVL 1/2018 vp
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valtiolle velvollisuutta täyden korvauksen maksamiseen" vastaavista asioista. (Oikeusneuvos Niilo Jääskinen, Korkein Hallinto-oikeus, 
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multilateral court for the settlement of investment disputes (COM (2017) 493 final) No. 21/17 Nov.2017
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107. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 2151 (2017), “Human rights compatibility of investor–
State arbitration in international investment protection agreements", paragrafi 1.2
108. Euroopan ihmisoikeussopimus, Ensimmäinen lisäpöytäkirja, omaisuudensuoja, artikla 1
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111.Perustuslain ja YKn päämäärä on "ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta" ja luoda "ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
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October 2016
132. COM (2017) 493 final) No. 21/17 November 2017 http://www.drb.de/stellungnahmen/2017/multilateraler-gerichtshof-fuer-
investitionsstreitigkeiten.html , sivu t 2 ja 4
133. SEU, artikla 1
134.  PeVL 32/2016 vp─ E 32/2016 vp
135.  CETA:n Yhteinen tulkitseva väline Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta, kohta , kohta 6 (i)
136. CETA artikla 8.29 ja EU:n neuvotteluohjeet 12981/17 ADD 1 DCL 1  -  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
12981-2017-ADD-1-DCL-1/en/pdf
137  Euroopan Neuvosto, Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers, paragrafit 13-14
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