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Miten estämme sote-lahjan veroparatiiseihin?

SOTE + CETA = Hyvinvointi-
järjestelmämme historiallinen muutos 

KAKSI TEESIÄ:
1. TEESI: SOTEN yhtiöittämispakko vie 
verorahat veroparatiiseihin.
- Pääargumentti lyhyesti: Jatkossa oletan tämän 
kiistattomaksi.
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SOTEN KOHTALONYHTEYS CETAAN

2. TEESI: CETAn riitojen ratkaisujärjestelmä 
romuttaa Suomen mahdollisuuden peruuttaa 
SOS-hallituksen kaavaileman yhtiöittämispakon 
vaikka säilyttää sääntelyoikeuden.

1+2 = 3: CETA + SOTE vie peruuttamattomasti 
verorahamme veroparatiiseihin
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Mitä on CETA?
● EU:n ja Kanadan ”vapaakauppasopimus”
● Loppuunneuvoteltu
● Europarlamentin äänestys 14-15.2.
● Ratifiointi jäsenmaissa
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CETA:n sisältöä
● Riitojen ratkaisu: Investment court system (ICS)
● Valtioiden sääntely vai yksityistämisvelvollisuus?
● Työelämän oikeudet
● Ympäristö
● Kuluttujan oikeudet
● Yhtiövalta eli ”sääntely-yhteistyö”
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CETAn riitojen ratkaisujärjestelmä romuttaa 
Suomen valtioiden sääntelymahdollisuuden ?

● ARGUMENTIT

1. CETA = TTIP.

2. Investointisuoja kv oikeudessa: 
konfiskaatioperiaate vahvoilla

3. SOTE synnyttää oikeutettuja odotuksia 
investoijille. 



  

Miten estämme sote-lahjan veroparatiiseihin?
24.1.2017

Riitojen ratkaisujärjestelmä romuttaa Suomen valtioiden 
sääntelymahdollisuuden ?

● ARGUMENTIT

4. CETAn riitojenratkaisu järjestelmä suosii 
veroparatiisiyhtiöitä sillä

- vain yhtiö voi haastaa, ei valtio

- ratkaisija:  kolmen kauppajuristin ”paneeli” keikkapalkalla

- paneelilla rahallinen insentiivi tuomita yhtiöille edullisesti

- paneelilla urakehitys-insentiivi tuomita yhtiöille edullisesti
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ARGUMENTTI 5:

Suomen tuleva hallitus voi CETAn vallitessa 
peruuttaa SOTEn yhtiöittömispakon ja 
sosialisoida SOTE-palvelut

* Jos se näin tekee Suomi haastetaan 
oikeuteen ja joutuu korvaamaan 
veroparatiisiyhtiöiden menetetyt tulevat voitot



  

Miten estämme sote-lahjan veroparatiiseihin?
24.1.2017

JOHTOPÄÄTÖS
● CETAn astuttua voimaan ei voi peruuttaa SOS-

hallituksen kaavailemaa yhtiöittämispakkoa
● Verorahojen, erityisesti maakuntien rahojen, 

valuminen veroparatiiseihin jatkuu hamaan 
tulevaisuuteen:

→ SOTE + CETA = Hyvinvointivaltion loppu
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SUOSITUKSET

1. SOS hallitus tekee analyysin näistä argumenteista

2. Hallitus julkistaa analyysinsa ennen kuin se tekee 
esityksen SOTEsta ja CETAn ratifioinnista.

3. Hallitus luopuu SOTEn yhtiöittämispakosta.

4. Hallitus ei tuo esitystä CETA ratifioinnista eduskuntaan. 
(Kv yhtyeistyö: Itävalta, Belgia, Ruotsi jne.)

5. Kunnat ja maakunnat haastavat arvioimaan 
kokonaistaloudellisen vastuun suhdetta EU:n 
kilpailulainsäädäntöön.
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KIITOS 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11

