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Tiivistelmä

Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) metrovaunuja myynyt espan-

jalainen yritys CAF on osallinen Israelin laittomaan siirtokuntapolitiikkaan. 

CAF on mukana raitiotiehankkeessa Jerusalem Light Rail (JLR), joka liit-

tää Miehitettyjä palestiinalaisalueita Israeliin kansainvälisen oikeuden vas-

taisesti. YK:n ihmisoikeusneuvosto ja YK:n Miehitetyn palestiinalaisalueen 

ihmisoikeuksien erikoisraportoija ovat tuominneet hankkeen. Juridisesti 

CAF:in voidaan katsoa syyllistyvän vakavaan virheeseen, mikä voi toimia 

perusteena sen sulkemiseen tarjouskilpailujen ulkopuolelle tai sen tarjous-

ten hylkäämiselle. Toivomme, että HKL vastedes noudattaa YK:n ihmisoi-

keusneuvoston kantaa eikä tee lisähankintoja CAF:ilta.
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Johdanto

Kesäkuussa vuonna 1967 Israel miehitti Länsirannan, Itä-Jerusalemin ja 

Gazan. Miehityksen ovat tuominneet niin YK:n turvallisuusneuvosto [1] ja 

yleiskokous [2], EU [3] kuin Haagin Kansainvälinen tuomioistuin [4]. Israe-

lia on vaadittu vetäytymään miehittämiltään alueilta ja korvaamaan palestii-

nalaisille aiheutuneet menetykset. Tästä huolimatta Israel jatkaa miehitystä 

ja syyllistyy jatkuvasti räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Miehityksen kes-

kiössä ovat Israelin miehitetyille alueille perustamat, vain juutalaisille tar-

koitetut siirtokunnat. Siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia 

[5], [6]. Tässä raportissa käsitellään espanjalaisen kiskokalustovalmistaja 

CAF:in (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.) osallisuutta Israelin 

siirtokuntapolitiikkaan.

Luvussa 1 esitellään Israelin miehityksen ja siirtokuntapolitiikan pääpiir-

teitä ja sen vaikutusta palestiinalaisten elämään. Luvussa 2 käsitellään siirto-

kuntapolitiikan laittomuutta. Luku 3 keskittyy siihen, miten CAF:in toiminta 

miehitetyillä alueilla on osa siirtokuntien liittämistä osaksi Israelia kansain-

välisen oikeuden vastaisesti. Luvussa 4 esitetään toimintaehdotuksia, jotka 

pohjautuvat kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Richard Falkin 

YK:n Miehitetyn palestiinalaisalueen ihmisoikeuksien erikoisraportoijana 

tekemiin raportteihin Israelin miehityspolitiikasta ja kansainvälisten yritys-

ten yhteistyöstä Israelin kanssa [7], [8], sekä palestiinalaisen kansalaisyhtei-

sön BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) -kampanjaa koordinoivan BDS 

National Committeen linjauksiin [9]. 

https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/B64C09EBE485BA88852560D900598A86
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0719(03)&from=en
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-PRE-01-00-EN.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/6E628F30062A868385258096005D36BE
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf
https://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://www.btselem.org/settlements
https://www.bdsmovement.net/
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1. Miehitys ja siirtokunnat

1.1 Miehityksen alku ja siirtokuntien synty

Israel miehitti Länsirannan (mukaan lukien Itä-Jerusalem) ja Gazan kaistan 

vuonna 1967. YK:n turvallisuusneuvosto vaati samana vuonna päätöslau-

selmassa 242 Israelia vetäytymään miehittämiltään alueilta [1] ja on uusi-

nut vaatimuksensa useissa myöhemmissä päätöslauselmissa (esim. [10, 5]). 

Vetäytymisen sijaan Israel aloitti heti vuonna 1967 vain juutalaisille tarkoi-

tettujen siirtokuntien perustamisen miehitetyille alueille.

Israel tyhjensi Gazassa olleet siirtokunnat syksyllä 2005. Israel kuitenkin 

kontrolloi yhä Gazan ilmatilaa, aluevesiä ja rajoja, vaikeuttaen ihmisten ja 

tavaroiden liikkumista, sekä tekee Gazaan hyökkäyksiä lähes päivittäin [11], 

[12]. Tämän takia ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty Internationalin [13] ja 

Human Rights Watchin [14] sekä YK:n turvallisuusneuvoston [15] mukaan 

Gaza on edelleen Israelin miehityksen alainen. Tässä raportissa keskitytään 

tilanteeseen Länsirannalla, jossa CAF toimii. 

1.2 Länsirannan miehitys ja Itä-Jerusalemin tilanne

Itä-Jerusalem on Jordanjoen ja Israelin välissä sijaitsevan Länsirannan 

keskus, joka merkityksensä vuoksi myös usein mainitaan erikseen muusta 

Länsirannasta. Se on myös hallinnollisesti erillään, koska miehityksen 

alusta asti Israelin tavoitteena on ollut liittää miehitetty Itä-Jerusalem 

Israeliin ja eristää se muista palestiinalaisten asuttamista alueista Länsi-

rannalla [16]. 

Muu Länsiranta jaettiin Oslon toisessa sopimuksessa vuonna 1995 alu-

eisiin A, B ja C. Samalla perustettiin palestiinalaishallinto huolehtimaan 

joistakin tehtävistä, joita oli aiemmin hoitanut Israelin miehityshallinto. 

A-alueella palestiinalaishallinto on vastuussa paikallishallinnosta ja turval-

lisuudesta, B-alueella palestiinalaishallinto vastaa paikallishallinnosta ja 

Israelin miehitysjoukot turvallisuudesta, C-alue on suoraan Israelin miehi-

tyshallinnon alainen. Aluejaon oli tarkoitus olla tilapäinen järjestely siten, 

että myös C-alue siirtyisi viiden vuoden kuluessa palestiinalaishallinnon 

alaiseksi [17]. Israel on jättänyt siirtymän toteuttamatta ja pitää yhä tiukem-

min hallinnassaan C-aluetta, jonka se pyrkii erottamaan muusta Länsiran-

nasta ja yhdistämään Israeliin.

Tämän raportin kannalta oleellisia ovat Itä-Jerusalem ja C-alue, johon 

kuuluu 60 % Länsirannasta. Molemmilla alueilla Israel kontrolloi niin hal-

https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/7F7430A137000C4E85257523004CCADF
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/6E628F30062A868385258096005D36BE
https://www.btselem.org/gaza_strip#gaza_status
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13455&LangID=E
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/093/2006/en/
https://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/96514396E8389A2C852575390051D574
https://www.btselem.org/jerusalem
https://peacemaker.un.org/israelopt-osloII95


6

lintoa, turvallisuutta, lainsäädäntöä ja lakien toimeenpanoa, mukaan lukien 

maa-alueiden jakoa ja rakennuslupien myöntämistä [18], [19].

Israelin valtio kannustaa siirtokuntiin muuttamista taloudellisin tuin, ja 

Länsirannalle rakennettujen siirtokuntien väkimäärä onkin lisääntynyt kes-

kimäärin viitisen prosenttia vuodessa. Israelissa väestönkasvu on alle kaksi 

prosenttia vuodessa [20], [21].  Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin on sitten 

vuoden 1967 perustettu yli 200 siirtokuntaa. Tällä hetkellä siirtokuntalaisia 

on yli 620 000, joista noin 200 000 asuu Itä-Jerusalemissa [7], [8].

C-alueesta siirtokuntien käyttöön on varattu 70 %. Siellä sijaitsevien 

palestiinalaisille kuuluvien maanviljelysmaiden ja vesivarojen käyttö on 

palestiinalaisilta estetty [6]. Lopulle 30 prosentille C-alueesta palestiinalais-

ten on lähes mahdotonta saada rakennuslupia. Israelin hallinto antaa edes 

periaatteessa palestiinalaisille rakennuslupia vain alle prosentille C-alueen 

pinta-alasta. Valtaosa tästä vähäisestä alueesta on jo rakennettua, ja käytän-

nössä palestiinalaisten rakennuslupahakemuksista lähes kaikki hylätään 

[22]. Palestiinalaisille ei jää muuta mahdollisuutta omalla maallaan kuin 

rakentaa ilman miehittäjän lupaa. Miehityshallinto käyttää lupien puutetta 

perusteena talojen tuhoamiselle, mikä on keino vallata alueita. C-alueella 

palestiinalaisia häädetään kodeistaan ja heidän asumuksiaan hävitetään jat-

kuvasti, virallisesti vedoten luvattomaan rakentamiseen [7]. Vuodesta 2009 

vuoden 2021 kesäkuuhun Israel tuhosi yhteensä vähintään 7655 palestii-

nalaisten asuinrakennusta ja muuta rakennelmaa Länsirannalla, mikä jätti 

11 502 ihmistä kodittomaksi [23]. Yhteensä vuodesta 1967 alkaen Israel on 

tuhonnut miehitetyillä alueilla yli 56 500 rakennusta [24]. 

Miehityksen lisäksi Israelin hallituksen on todettu syyllistyneen aparthei-

diin. Apartheid on kansainvälisen oikeuden termi, joka tarkoittaa järjestel-

mää, jossa yksi etninen ryhmä ylläpitää valtaansa toisen etnisten ryhmien 

yli. Israelilaisen ihmisoikeusjärjestö B’Tselemin tammikuussa 2021 julkaise-

man raportin [25] ja Human Rights Watchin huhtikuussa 2021 julkaiseman 

raportin [26] mukaan Israelin hallitus pyrkii ylläpitämään Israelinjuutalais-

ten valtaa palestiinalaisiin nähden ja syyllistyy siten apartheidiin. Apartheid 

on Kansainvälisen rikostuomioistuimen mukaan rikos ihmisyyttä vastaan.

1.3 Erottelumuuri ja siirtokuntatieverkosto

Israelin Länsirannalle rakentama erottelumuuri on keskeinen osa miehi-

tyksen infrastruktuuria. Israelin hallitus on rakentanut muuria vuodesta 

https://www.ochaopt.org/content/west-bank-area-c-key-humanitarian-concerns
https://www.ochaopt.org/content/west-bank-east-jerusalem-key-humanitarian-concerns
https://yle.fi/uutiset/3-9531297
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_ulkomaat.html
https://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://www.btselem.org/settlements
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf
https://www.ochaopt.org/content/restricting-space-planning-regime-applied-israel-area-c-west-bank
https://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://www.ochaopt.org/data/demolition
https://icahd.org/2021/04/26/statistics-on-house-structure-demolitions-november-1947-march-2021/
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
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2002. Muurin suunniteltu pituus on yli 700 kilometriä – yli kaksi kertaa niin 

pitkä kuin Israelin ja miehitetyn Länsirannan välinen raja. Muuri kiemur-

telee syvälle miehitetyille alueille: sen reitistä 85 % kulkee Israelin rajojen 

ulkopuolella. Näin se käytännössä liittää C-alueelle rakennettuja siirtokun-

tia Israeliin [27].

Muurin avulla Israel valtaa alueita Länsirannasta. Paitsi että palestii-

nalaiset menettävät viljelysmaitaan ja vesivarantojaan, myös sairaaloihin 

pääsy ja lasten koulunkäynti ovat vaikeutuneet. Muurin toiselle puolelle 

pääsee vain tarkastuspisteiden kautta niitä valvovien Israelin sotilaiden 

usein mielivaltaisten päätösten perusteella, joskus vasta tuntien jonotuk-

sen jälkeen [28].

Tieverkosto, joka halkoo Länsirantaa ja jonka tarkoitus on liittää siirto-

kunnat osaksi Israelia, on sekin tärkeä osa miehityksen infrastruktuuria. 

Joidenkin teiden käyttö on kokonaan kielletty miehitettyjen alueiden pales-

tiinalaisilta, toisia he saavat käyttää vain erityisluvalla. Lupien myöntäminen 

perustuu viranomaisten mielivaltaisiin päätöksiin. Luvankin kanssa palestii-

nalaisten on ajettava tarkastuspisteiden kautta, joissa tuntien jonot ja auto-

jen takavarikointi ovat jokapäiväisiä kontrollin muotoja [29], [30].

https://www.btselem.org/separation_barrier
https://www.btselem.org/publications/summaries/201210_arrested_development
https://www.btselem.org/publications/summaries/200408_forbidden_roads
https://www.maan-ctr.org/old/pdfs/Apartheid%20Roads.pdf
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2. Siirtokuntapolitiikan 
laittomuus

2.1 Kansainvälisten instituutioiden kanta siirtokuntiin

Miehittävän maan siviiliväestön siirtäminen miehitetyille alueille, miehite-

tyn alueen väestön pakkosiirrot ja karkotukset sekä kotien ja muun omai-

suuden anastaminen ja hävittäminen ilman sotilaallista välttämättömyyttä 

ovat neljännen Geneven sopimuksen mukaan sotarikoksia [31], [32]. YK:n 

turvallisuusneuvosto on vuoden 1967 päätöslauselmassaan 242 vaatinut 

Israelia kunnioittamaan Geneven sopimuksen määrittelemiä siviiliväestön 

oikeuksia sotien ja poikkeustilojen aikana sekä vetäytymään miehittämiltään 

alueilta [1]. YK:n yleiskokous äänestää siirtokuntien laittomuudesta vuosit-

tain (”Peaceful settlement of the question of Palestine: resolution / adopted by 

the General Assembly”, ks. esim. vuoden 2020 päätös [33]). Äänet jakautuvat 

vuodesta toiseen suunnilleen samoin siten, että siirtokuntien laittomuuden 

puolesta äänestää valtaosa jäsenvaltioista (145 valtiota vuonna 2020) ja 6–7 

vastaan [34]. Vastaan äänestävät yleensä Israel, Kanada, Australia ja Yhdys-

vallat sekä osa Tyynenmeren pienistä saarivaltioista, kuten Yhdysvalloista 

taloudellisesti riippuvaiset Marshall-saaret ja Palau. 

YK:n yleiskokoukselle esitetyssä YK:n ihmisoikeusneuvoston raportissa 

A/HRC/22/63 todetaan yksiselitteisesti, että Israelin siirtokunnat ovat laitto-

mia ja että niiden rakentaminen ja niiden infrastruktuurien luominen loukkaa 

palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta ja muita ihmisoikeuksia. Raportissa 

vaaditaan YK:n jäsenvaltioita kunnioittamaan allekirjoittamiaan ihmisoikeus-

sopimuksia kanssakäymisessään sopimuksia rikkovan valtion kanssa. Lisäksi 

kappale 117 velvoittaa yksityiset yritykset tutkimaan toimintansa vaikutukset 

palestiinalaisväestön ihmisoikeuksien loukkaamiseen sekä välittömästi päät-

tämään sellaiset suhteet, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia [35].  

Haagin Kansainvälinen tuomioistuin vahvisti siirtokuntien laittomuu-

den erottelumuuria käsittelevässä neuvoa-antavassa päätöksessään vuonna 

2004. Yhteenvedossaan 2004/2 tuomioistuin totesi, että muurin rakenta-

minen rikkoo Geneven sopimusta ja YK:n sopimusta lasten oikeuksista. 

Tuomioistuimen mukaan Israel on velvoitettu lopettamaan kansainvälisiä 

sopimuksia rikkovan muurin rakentamisen, purkamaan muurin siltä osin 

kuin se on rakennettu miehitetyille alueille ja korvaamaan rakentamisesta 

syntyneet haitat. Lisäksi tuomioistuin vaatii maailman muita valtioita ole-

maan tukematta muurin rakentamista ja sen seurauksia sekä ryhtymään 

aktiiviseen toimintaan ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi [4].

Kansainvälinen rikostuomioistuin aloitti maaliskuussa 2021 tutkinnan 

sotarikoksista Miehitetyillä palestiinalaisalueilla [36], [37]. Siirtokunnat oli-

vat yksi esitutkinnan painopiste, ja syyttäjä totesi niiden olevan laittomia.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
https://statistics.btselem.org/en/intro/demolitions
https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://undocs.org/en/A/RES/75/22
https://digitallibrary.un.org/record/3893461?ln=en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
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EU julkisti heinäkuussa 2013 viralliset, sitovat ohjeensa, joissa kielletään 

EU:n instituutioita tammikuusta 2014 lähtien tukemasta rahallisesti siirto-

kunnissa toimivia tahoja. Raportti myös toistaa EU:n usein mainitseman 

kannan siirtokuntiin: EU ei tunnusta eikä aio tunnustaa miehitettyjä alueita 

osaksi Israelia, ellei alueiden luovutuksella ole sekä Israelin että palestiina-

laisten tukea [3]. 

Siirtokunnissa tapahtuvan liiketoiminnan osalta keskeistä on, että EU 

ei tunnusta siirtokuntia kuuluviksi Israelin valtion alueeseen [38]. Joulu-

kuussa 2012 EU:n aluemäärittelyn toimeenpano tuli velvoittavaksi kai-

kissa EU:n ja Israelin välisissä sopimuksissa. Aluemäärittelyn mukaista 

politiikkaa on muun muassa se, että Länsirannan siirtokunnissa valmis-

tetut tai tuotetut tuotteet eivät ole tullivapaita EU-maihin tuotaessa. Alku-

perän merkitseminen on olennaista myös kuluttajien näkökulmasta. Asiaa 

koskevien Suomen lainsäädännön ja EU:n direktiivin mukaan kuluttajaa 

ei pidä johtaa harhaan tuotteiden alkuperästä. Myös Suomen ulkoministe-

riö on linjannut pitävänsä asiaa esillä ja vaatii erillismerkintää siirtokunta-

tuotteille [39]. 

2.2 Suomen kanta siirtokuntiin

Suomen laki ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan” määrittelee 

luvussa 11 Geneven sopimusten rikkomisen sotarikokseksi [40]. EU:n jäsen-

valtiona Suomi noudattaa EU:n virallista kantaa, eli ei tunnusta Israelin suve-

reniteettia miehitetyillä alueilla [3]. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto 

toisti tämän kannan eduskunnassa keväällä 2020 vastauksessaan [41] kansan-

edustaja Veronika Honkasalon kysymykseen [42] Suomen toimista, jos Israelin 

hallitus toteuttaisi uhkauksensa virallisesti liittää lisää osia miehitetystä Länsi-

rannasta Israeliin.

EU:n ohjeiden mukaisesti Suomen ulkoministeriö julkaisi heinäkuussa 

2014 ”Yhteiset viestit EU:n kansalaisille ja yrityksille siirtokunnissa harjoi-

tettavaa taloudellista toimintaa ja rahoitustoimintaa koskevan tietoisuuden 

lisäämiseksi”. Tällä viestinnällä varoitettiin juridisista, taloudellisista ja mai-

neriskeistä, joita liittyy toimintaan siirtokunnissa tai niiden hyödyksi (varain-

siirrot, investoinnit, hankinnat, palvelut). Riskit johtuvat siitä, että Israelin 

siirtokunnat on kansainvälisen oikeuden mukaan rakennettu miehitetylle 

alueelle ja niitä ei tunnusteta Israelin valtion laillisiksi osiksi. Samalla minis-

teriö varoitti myös mahdollisista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

sekä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden rikkomuksista [43]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0719(03)&from=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0506_FI.html?redirect
https://www.icahd.fi/ulkoministerio-toimii-siirtokuntatuotteiden-merkitsemiseksi/
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080212#Lidp446944464 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0719(03)&from=en
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_397+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_397+2020.aspx
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/58/58d757169c6939479e7143ce7ebbad049fec6fad.pdf
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3. CAF:in osallisuus
siirtokuntapolitiikkaan

3.1 Kansainvälisten yritysten vastuu

CAF toimii Israelissa siirtokuntien infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpi-

don parissa ja osallistuu siten miehitykseen ja kansainvälisen oikeuden rik-

komiseen. Tämä luku käsittelee CAF:in ja sen israelilaiskumppanin Shapirin 

toimintaa.

EU:n heinäkuussa 2013 julkaisemat suuntaviivat kieltävät siirtokunnissa 

sijaitsevien yhteisöjen rahallisen avustamisen vuoden 2014 alusta lukien [3]. 

Yritysten toiminta siirtokuntien tukemisessa, rakentamisessa sekä niiden 

infrastruktuurin luomisessa on siten moraalisesti arveluttavaa ja rikkoo kan-

sainvälistä oikeutta [44].

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on todennut, että siirtokun-

nissa toimivat yritykset väistämättä tukevat ihmisoikeusloukkauksia ja 

kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja hyötyvät niistä, koska ne ovat eli-

mellinen osa siirtokuntapolitiikkaa [45]. Siksi Human Rights Watchin 

mukaan yritysten on lopetettava sekä toimintansa siirtokunnissa että siirto-

kuntia ja apartheidia tukeva liiketoiminta [45], [26].

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii kieltämään siirtokun-

nissa valmistettujen tuotteiden maahantuonnin sekä saattamaan voimaan 

lakeja ja säännöksiä, jotka estäisivät yritysten toiminnan siirtokunnissa [46]. 

Nykymaailmassa yrityksillä, erityisesti monikansallisilla yhtiöillä, on 

merkittävä vaikutus maailmanpolitiikkaan. Suurten yhtiöiden taloudellinen 

tuki voi osaltaan pitää yllä ihmisoikeuksia loukkaavaa politiikkaa. Samoin 

uhka tuen menetyksestä voi painostaa noudattamaan kansainvälisiä julki-

lausumia ja lainvoimaisia päätöksiä, jotka muuten saatettaisiin sivuuttaa. 

Yritysten päätavoite ei kuitenkaan aina ole ihmisoikeuksien ylläpito. Tämä 

korostaa kansalaisjärjestöjen, kuntien ja hallitusten vastuuta painostaa yri-

tyksiä kunnioittamaan lainsäädäntöä ja eettisiä arvoja.

3.2 Mikä on CAF? 

CAF on Espanjassa päämajaansa pitävä globaali yritys, jonka päätuotteet ovat 

kiskokalusto, niiden ja niihin liittyvien järjestelmien valmistaminen ja huolto. 

Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 8,8 miljardia euroa [47].

Suomessa CAF ja Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL   julkistivat 

tammikuussa 2020 sopimuksen, jolla HKL ostaa CAF:ilta viisi uutta metro-

junaa ja jolla parannetaan CAF:ilta aiemmin hankittujen kahdenkymmenen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0719(03)&from=en
https://jfjfp.com/campaigns/veolia-2/veolia-legal-briefing/
https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations
https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://web.archive.org/web/20171228172901/https:/www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/
https://www.caf.net/en/index.php
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M300-metrojunan ohjaamoergonomiaa. Kaupan kokonaishinta on 39,9 mil-

joonaa euroa, sisältäen tarvittavat varaosat. Junien suunniteltu käyttöaika 

on 40 vuotta. Junat valmistetaan CAF:in tehtaalla Zaragozassa Espanjassa. 

Hankinnalla HKL varautuu metroliikenteen laajenemiseen länteen Espoon 

Matinkylästä Kivenlahteen 2020-luvun alkupuolella [48]. 

 
3.3 CAF:in toiminta miehitetyillä alueilla

Elokuussa 2019 CAF ja israelilainen rakennusyhtiö Shapir julkistivat sopi-

muksen, jonka nojalla Jerusalemiin muun muassa rakennetaan uusi, run-

saan 20 kilometrin mittainen raitiotie. Siitä tulee jatke Jerusalemiin vuonna 

2011 valmistuneelle, ranskalaisen Veolia-yrityksen rakentamalle raitiotielle 

(Jerusalem Light Rail, JLR). CAF toimittaa 114 uutta vaunua ja kunnostaa 

nykyisen kaluston. Kaupan arvo CAF:lle on runsaat 500 miljoonaa euroa. 

CAF myös omistaa puolet SPV-yhtiöstä, joka vastaa Jerusalemissa sekä 

nykyisen että rakennettavan raitiotien toiminnasta. Tämän liiketoiminnan 

arvoksi on arvioitu miljardi euroa [49]. 

Tämän sopimuksen myötä CAF on osallinen siirtokuntien liittämiseen 

osaksi Israelia. CAF:in israelilaiskumppani Shapir on yksi 112 yhtiöstä, jotka 

ovat YK:n listalla siirtokunnissa toimivista yrityksistä [50]. Koska CAF toi-

minnallaan edesauttaa Israelin laittomien siirtokuntien ylläpitoa, kymmenet 

ihmisoikeusjärjestöt ovat vedonneet myös CAF:in liittämiseksi YK:n listalle 

[51]. 

Ryhtymällä Jerusalemin raitiotieprojektiin CAF rikkoo omia vastuusään-

töjään, joiden mukaan se kumppaneineen huolellisesti noudattaa lakeja 

sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallisia vapauksia [52]. 

JLR:n rakentaminen miehitetyn Itä-Jerusalemin siirtokuntien ja Israeliin 

kuuluvan Länsi-Jerusalemin välille alkoi vuonna 2006 Israelin hallituksen ja 

CityPass-yhtymän yhteistyöprojektina. JLR avattiin matkustajille elokuussa 

2011. JLR on tarkoitettu mahdollistamaan Itä-Jerusalemin laittomissa siir-

tokunnissa asuvan noin 220 000 siirtokuntalaisen vaivaton ja nopea liikku-

minen siirtokuntien ja Israelin välillä ja siten yhdistämään siirtokunnat yhä 

tiiviimmin Israeliin. Tämä vahvistaa Israelin otetta Itä-Jerusalemista. JLR:n 

nykyisistä 23 asemasta valtaosa on laittomissa siirtokunnissa ja vain jokunen 

palestiinalaisten asuttamilla alueilla [53]. 

Nykyisen raitiotien rakentanut Veolia vetäytyi Israelin markkinoilta 

tyystin vuonna 2015 yhtiötä vastaan pitkään jatkuneen kansainvälisen 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/hkl/hkl-ja-caf-sopimukseen-metrojunahankinnasta
https://www.caf.net/en/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=286
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E
https://cihrs.org/31-palestinian-european-human-rights-organisations-networks-trade-unions-demand-basque-company-caf-be-included-in-un-settlement-database/?lang=en
https://bdsmovement.net/boycott-caf
https://web.archive.org/web/20160308055724/http:/civiccoalition-jerusalem.org/system/files/documents/jerusalem_light_rail.pdf
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BDS-boikottikampanjan johdosta [54]. Suomessa ICAHD Finland osallistui 

kampanjaan julkaisemalla raportin Veolian toiminnasta ja vetoamalla Hel-

singin kaupunkiin, jotta se lopettaisi yhteistyön Veolian kanssa [55]. Asiasta 

tehtiin Helsingin kaupunginvaltuustossa aloite, joka oli käsittelyssä, kun 

Veolia lopetti toiminnan Israelissa ja miehitetyillä alueilla [56].

Nyt JLR on CAF-kaupan myötä laajenemassa syvemmälle Itä-Jerusalemin 

siirtokuntiin [57]. Raiteen rakentamisen tieltä on vuodesta 2001 alkaen anas-

tettu palestiinalaisten tontteja ja kiinteistöjä. Myös palestiinalaisten asutta-

mien alueiden infrastruktuuri, mukaan lukien tieverkosto, on heikentynyt, 

kun ajokaistoja ja parkkipaikkoja on poistettu JLR:n rakentamisen tieltä [53]. 

YK:n ihmisoikeusneuvosto päätöksessään A/HRC/RES/13/7 vuonna 

2010 tuomitsi jälleen Israelin siirtokuntapolitiikan ja esitti kohdassa 5(g) 

syvän huolensa erityisesti JLR:n rakentamisesta ja katsoi tämän olevan sel-

keästi kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöslauselmien vastaista [58]. YK:n 

Miehitetyn palestiinalaisalueen ihmisoikeuksien erikoisraportoija Michael 

Lynk totesi lokakuussa 2020 YK:n yleiskokoukselle, että JLR:n rakentamiseen 

ja muihin Israelin laittomia siirtokuntia hyödyttäviin hankkeisiin osallistuvat 

yritykset syyllistyvät YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien peri-

aatteiden ihmisoikeusvelvoitteiden rikkomiseen [59]. YK:n yrityksiä ja ihmis-

oikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaan yrityksillä on vastuu kunnioittaa 

ihmisoikeuksia, ja yritysten kanssa kaupallista toimintaa harjoittavien val-

tioiden on edistettävä ihmisoikeuksien kunnioittamista näissä yrityksissä, 

tarvittaessa epäämällä julkisia tukia [60]. Myös palestiinalainen kansalaisyh-

teisö on pyytänyt kansainvälistä yhteisöä vastustamaan Israelin miehitystä 

muun muassa boikotoimalla JLR:n kaltaisen, siirtokuntapolitiikkaa ylläpitä-

vän infrastruktuurin rakentamista, ylläpitoa ja toimintaa [9]. 

https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-israeli-operations
https://www.icahd.fi/suora-tie-miehitykseen/
https://www.icahd.fi/veolia-on-lopettanut-toiminnan-miehitetyilla-palestiinalaisalueilla/
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-jerusalem-adding-5-lines-to-light-rail-system-1.5337781
https://web.archive.org/web/20160308055724/http:/civiccoalition-jerusalem.org/system/files/documents/jerusalem_light_rail.pdf
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/37BF1829818D0B788525770D00536076
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/A_75_532_AUV.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2870803/Yrityksiä+ja+ihmisoikeuksia+koskevat+ohjaavat+periaatteet_su.pdf/ba12d115-4b4d-47e8-a94c-af07956a032a/Yrityksiä+ja+ihmisoikeuksia+koskevat+ohjaavat+periaatteet_su.pdf
https://www.bdsmovement.net/
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4. Reagointi CAF:in toimintaan

4.1 Boikotit, divestointi, sanktiot

Syyskuussa 2012 YK:n yleiskokous julkisti YK:n Miehitetyn palestiinalais-

alueen ihmisoikeuksien silloisen erikoisraportoijan Richard Falkin raportin 

miehitettyjen palestiinalaisalueiden ihmisoikeustilanteesta vuodesta 1967 

alkaen. Falk esitteli Jerusalemin nykyisen raitiotien rakentaneen Veolian esi-

merkkinä yhtiöistä, joiden toiminta tukee Israelin kansainvälistä oikeutta 

rikkovaa politiikkaa [7]. Raportin luvussa VII Falk esittää muun muassa, että 

kansalaisyhteiskunnan tulisi aktiivisesti edistää Israelin miehityspolitiik-

kaan osallisten yhtiöiden boikotointia ja divestointia sekä niihin kohdistet-

tuja sanktioita, kunnes kyseiset yhtiöt muuttavat toimintansa kansainvälisen 

oikeuden ja sopimusten mukaiseksi. Kansainvälisen yhteisön tulisi myös 

tutkia eri valtioissa rekisteröityjen yhtiöiden osuutta siirtokuntien rakenta-

misessa. Tutkimusten pohjalta tulisi ryhtyä toimiin sekä tällaisen liiketoi-

minnan lopettamiseksi että palestiinalaisten menetysten korvaamiseksi.

Miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimivien yritysten maineriskeihin 

ja niistä mahdollisesti seuraaviin taloudellisiin riskeihin Falk kiinnitti huo-

miota raportissaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle tammikuussa 2014 [61]. 

Tuolloin Falk tähdensi, että riskien ja vastuiden selvittäminen ennalta on 

olennainen osa yritysvastuuta. Vastuu velvoittaa olemaan rikkomatta ihmis-

oikeuksia ja noudattamaan niitä koskevaa kansainvälistä oikeutta. 

Falkin toimintaehdotukset ovat sopusoinnussa kansainvälisen BDS-liik-

keen (Boycott, Divestment, Sanctions) vuonna 2005 esittämän kutsun [62] 

kanssa kohdistaa boikotointia, divestointia ja sanktioita yhtiöihin, jotka 

tukevat miehityspolitiikkaa [63]. BDS-liike on palestiinalaisten kansalaisyh-

teisöä laajasti edustava liike, joka tavoittelee boikotteja palestiinalaisten kan-

sainvälisen oikeuden takaamien oikeuksien toteuttamiseksi. Vaikka Israel 

on esimerkiksi esittänyt, että siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden boi-

kotointi olisi haitallista Länsirannan palestiinalaisten työllisyydelle, pales-

tiinalaiset ovat BDS-kampanjan kautta toivoneet boikotointia. BDS-kutsun 

allekirjoittajiin kuuluvat muun muassa kaikki miehitettyjen palestiinalais-

alueiden poliittiset puolueet ja merkittävät ammattiliitot sekä suuri määrä 

kansalaisjärjestöjä [62]. BDS-kutsu on palestiinalaisen kansalaisyhteiskun-

nan laajamittaisin yhteinen mielenilmaisu. Se on palestiinalaisten selkein ja 

yksityiskohtaisin lausunto siitä, miten he toivovat kansainvälisen yhteisön 

auttavan kansainvälisen oikeuden toteutumista Palestiinassa [64]. 

Boikotointi viittaa kuluttaja- ja yritystason toimintaan, eli kieltäytymiseen 

ostaa tai myydä tuotteita, joiden valmistaminen on yhteydessä kansainväli-

https://unispal.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/4b2de5243ebce35685257aa200487927?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/06AE69A80B959A3D85257C86006D89A7
https://www.bdsmovement.net/call
https://www.bdsmovement.net/news/veolia-remains-key-bds-target-due-deep-complicity-israeli-crimes
https://www.bdsmovement.net/call
https://www.bdsmovement.net/what-is-bds
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sen oikeuden rikkomuksiin. Divestoinnissa on kyse sijoitusten vetämisestä 

pois miehitykseen osallisista yrityksistä. Sanktiot tapahtuvat valtioiden ja 

kansainvälisten instituutioiden tasolla, ja niihin kuuluu talouspakotteita 

sekä esimerkiksi Israelin osallistumisen epäämistä kansainvälisiin instituu-

tioihin. 

Myös palestiinalaiset ammattiliitot ovat vedonneet kansainväliseen 

yhteisöön Israelin apartheidin lopettamiseksi. Ammattiliittojen 30.3.2021 

julkaiseman vetoomuksen mukaan eurooppalaiset julkiset instituutiot ovat 

CAF:in tärkeimpiä asiakkaita ja niiden pitäisi sulkea yhtiö pois tarjouksista 

ja sopimuksista vedoten CAF:in vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin [65]. 

Ammattiliitot Espanjassa, Ranskassa ja Norjassa ovat myös vaatineet CAF:ia 

vetäytymään projektista ja pyytäneet julkisia tahoja poistamaan CAF:in tar-

jouskilpailuista [66]. 

Norjan hallituksen eläkerahasto on toukokuussa 2021 sulkenut pois sijoi-

tuksistaan CAF:n liikekumppani Shapirin. Poiston syynä on Shapirin toi-

minta Israelin siirtokunnissa Länsirannalla; toiminta systemaattisesti rikkoo 

yksilöiden oikeuksia [67]. Norjan isoin eläkerahasto KLP päätti kesäkuussa 

2021, että se ei enää sijoita Shapiriin, koska yrityksen siirtokuntarakentami-

nen edistää kansainvälisen oikeuden rikkomuksia [68].

Israelin siirtokuntapolitiikan välillinenkin tukeminen, esimerkiksi käyttä-

mällä politiikkaa mahdollistavien yhtiöiden palveluja, aiheuttaa osallisuutta 

ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden rikkomiseen. Boikotointi, 

divestointi ja sanktiot ovat eräs tapa toimia kansainvälisen oikeuden ja 

ihmisoikeuksien puolesta. Myös YK:n Miehitetyn palestiinalaisalueen ihmis-

oikeuksien erikoisraportoija Michael Lynk on peräänkuuluttanut pakotteita 

Israelin miehityksen lopettamiseksi [69], [70]. 

4.2 Vakava virhe ja sopimusten uusiminen

EU:n direktiivin 2014/24/EU III luvun 1 alajakson artiklan 57 kohta 4(c) kuu-

luu seuraavasti: ”Hankintaviranomaiset voivat sulkea talouden toimijan 

pois hankintamenettelystä tai jäsenvaltiot voivat vaatia sen poissulkemista 

jossakin seuraavista tilanteista: c) hankintaviranomainen voi asianmukai-

sesti osoittaa, että talouden toimija on syyllistynyt ammatin harjoittami-

seen liittyvään vakavaan virheeseen, joka kyseenalaistaa sen rehellisyyden” 

[71]. Suomen lainsäädäntö on luonnollisesti linjassa EU-direktiivien kanssa. 

Laissa julkisista hankinnoista todetaan, että ”Hankintayksikkö voi päätök-

https://bdsmovement.net/news/mobilisations-all-around-europe-asking-public-institutions-boycottcaf
https://novaramedia.com/2021/02/24/a-spanish-company-is-building-an-apartheid-railway-in-israel-now-it-wants-in-on-hs2/
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/News-items/2021/2021-05-19-gpfg/
https://www.klp.no/en/corporate-responsibility-and-responsible-investments/exclusion-and-dialogue/Decision%20to%20exclude%20Shapir%20Engineering%20and%20Industry%20Ltd.pdf
https://www.un.org/unispal/document/report-of-special-rapporteur-on-situation-of-human-rights-in-palestinian-territories-michael-lynk-advance-unedited-version/
https://www.timesofisrael.com/un-rights-official-slammed-for-urging-economic-sanctions-on-israel/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0024-20200101&from=EN#tocId55
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sellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka 

on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan 

vakavaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen” [72]. 

EU-direktiiveissä tai Suomen laissa ei ole määritelty sitä, mikä kaikki voi-

daan katsoa vakavaksi virheeksi (engl. grave misconduct), mutta osallisuus 

kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin, kuten Israelin siirtokunta-

politiikkaan, lienee pahimpia väärinkäytöksiä, joihin yksittäinen yritys voi 

syyllistyä. Brittiläisen asianajotoimiston Hickman & Rosen raportin mukaan 

esimerkiksi Jerusalemin nykyisen raitiotien rakentaneen Veolian toimet mie-

hitetyillä alueilla voidaan katsoa vakavaksi virheeksi [73]. 

Useat kaupungit ympäri maailmaa, mm. Lontoo ja Tukholma, jättivät 

aikanaan uusimatta tai olivat tekemättä sopimuksia Veolian kanssa, koska 

se on osallinen miehitykseen. Suomessa vasemmistoliiton valtuustoryhmän 

esittämän aloitteen pohjalta Tampereen kaupunki jätti uusimatta Veolian 

kanssa tehdyt liikennöintisopimukset vuonna 2009 [74]. 

Osallisuudellaan laittomien siirtokuntien infrastruktuurin rakentamiseen 

Israelissa nyt vuorostaan CAF syyllistyy vakavaan virheeseen, joka voi olla 

poissulkemisperuste julkisten hankintojen ehdokkaiden, tarjoajien ja tarjo-

uksien valinnassa. 

Vetoamme Helsingin tulevista metrohankinnoista päättäviin osa-

puoliin, jotta pääkaupunki seuraisi kansainvälistä esimerkkiä ja ottaisi 

kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeudet huomioon liikennepalveluja kil-

pailuttaessaan. Vedoten raportissa esiteltyihin ihmisoikeuskysymyksiin, 

päätöslauselmiin ja toimintaehdotuksiin esitämme, että hankintoja kilpai-

lutettaessa huomioitaisiin sekä kansalliset lait että kansainvälinen oikeus, 

kansainvälisten elinten päätökset ja ihmisoikeuksia loukkaavan politiikan 

vastustamiseen liittyvät moraaliset velvoitteet. Niiden perusteella olisi tär-

keää olla solmimatta uusia sopimuksia CAF:in kanssa. Voimassa olevia sopi-

muksia tulisi myös mahdollisuuksien mukaan purkaa.

https://jfjfp.com/veolia-acts-in-wilful-defiance-of-international-law-keep-it-out/
http://annakontula.fi/2009/03/25/valtuustoaloite-25-03-2009/
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