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pelätä millään tasolla. Muutoksia ja sääntöjä
pohdittaessa on tärkeää, mikä on osuuskunnan kannalta parasta.
Osuuskuntiin liittyy myös monia haasteita, kuten kuinka löytää halukkaita vetäjiä nykyisten aktiivien siirtyessä sivuun ja kuinka
varmistaa toiminnan laatu.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 41.

Pienosuuskuntaforum 2018
keräsi kuulijoita
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hallituksen jäsen.
Rissasen mukaan olisi hyvä, jos hallituksessa olisi nuorta ja vanhempaa ikäpolvea;
uutta innovatiivisuutta ja iän tuomaa kokemusta. Vesiosuuskunnassa myös alueellisen
edustavuuden tulee olla riittävän kattava.
Kannuksen vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Joni Vihanta puolestaan muistuttaa, että
keskustelua ja kysymyksiä asioista ei kannata

”Vain ympäristön
kannalta kestävä
toiminta voi menestyä.”

Toimituspäällikkö
Riku-Matti Akkanen
puh. (09) 4767 5500
riku-matti.akkanen
@pellervo.fi

Kuva: Riku-Matti Akkanen
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hinta 13,20 €

J OHDON J A HA LLINNON TA LOUSLEHTI

TÄLLÄ KERTAA

un vesiosuuskunnalla on aktiivinen ja kiinnostunut hallinto, niin
homma toimii. Hyvältä johdolta
odotetaan myös oma-aloitteisuutta.
”Osuuskunnan vetäjän pitäisi olla koko ajan visioimassa uutta ja viedä toimintaa eteenpäin”, sanoo Juha Rissanen, joka on siilinjärveläisen Pohjois-Hamulan vesiosuuskunnan puheenjohtaja ja SVOSK:n
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”Venäjä on arktisissa
kysymyksissä
tärkeä kumppani.”
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nykytilasta ja tulevaisuudesta
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ISSN 1236-4835
Osuustoiminta on
Aikakauslehtien liiton jäsen.
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Seuraava numero
OT 6/2018 ilmestyy
12.12.2018. Siihen
tarkoitettu aineisto
pyydetään lehden
toimitukselle viimeistään
14.11.2018
Lisäpalvelu tilaajille
osoitteessa
otlehti.pellervo.fi
salasana: vuosi2018
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OSUUSTOIMINTA

Osuustoimintakeskus • Coop Center

J OHDON JA HALLINNON TA LOUSLEHTI
Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka keskittyy
osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 110. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
WWW.PELLERVO.FI/OTLEHTI

Musta

Reflex Blue

Osuustoiminnan
Eduskuntavaalitavoitteet 2019-2023:
Omistajuuden monimuotoisuudesta
tasapainoa

O

suustoiminta on suomalaista työtä, omistusta ja investointeja. Se merkitsee palveluja ja arvonlisää koko maahan. Osuuskunnat
ja keskinäiset eivät ole vain suuria tai vain pk-yrityksiä. Ne ovat molempia. Osuustoiminnan osaaminen
on kansalaistaitoa. Osuuskunnat ovat ratkaisemassa
yhteiskunnan uusia työelämään, toimivaan arkeen ja
elämän liittyviä haasteita. Omistajuuden monimuotoisuus on avain talouselämän tasapainoiseen kehitykseen ja kansantalouden kokonaissuorituskyvyn
kasvuun.
Tämä on osuustoiminnan viesti eduskuntavaalien ehdokkaille ja äänestäjille. Kaikissa tapauksissa
pyydämme ottamaan huomioon, että yritysmalleja
on useita. Kaikki eivät ole samasta muotista.
Osuuskuntien tulee saada tasa-arvoinen kohtelu
ja toimintaympäristö muiden yritysmallien rinnalla.
Ei niin, että asiaa pohditaan liian myöhään, liian vähän ja ehkä näkökulmasta, joka aiheuttaa epäuskoista kiemurtelua tuolissa.

sen hallituksen muodostuksessa vaikuttavat varmasti myös monet sellaiset asiat, joita emme osaa ennakoida. Varmaa on, että yritysmaailmalta ja markkinoilta odotetaan ratkaisuja ongelmiin ja tähän niitä
myös kannustetaan.

Emme tiedä, mikä on seuraavan eduskunnan
koostumus. Sen ratkaisee kansa vaaleissa. Epätietoisuus koskee myös seuraavaa hallituspohjaa ja sen
ohjelmaa. Sen ratkaisevat uudet kansanedustajat.
Tärkeässä osassa tulevat uskoakseni kuitenkin olemaan digitalisaation, robotisaation ja globalisaation
tuoma työelämän muutos, työllisyysasteen nostaminen, yrittäjyys, sosiaaliturvan uudistus, sote, koulutus, alueellisen elinvoiman ja palveluiden kehittyminen, ilmastoasiat ja ruoka.
Osuustoiminta liittyy tai on osaratkaisu tavalla tai
toisella näihin kysymyksiin. Nostettakoon esiin korjaustarve: sosiaaliturvan uudistuksessa henkilöstöomisteisten osuuskuntien asemaa on syytä selkeyttää.
Eduskuntavaalit ovat kuitenkin vasta 14. huhtikuuta 2019. Hektisessä maailmassa ehtii tapahtua
kaikenlaista. Vaalikeskustelussa ja vaalien jälkei-

Eduskuntavaalitavoitteiden lisäksi tämän
lehden erikoisteemoja ovat vesiosuustoiminta ja
Venäjä.
Venäjä-teema jatkaa lehden pyrkimystä avata
meille keskeisten naapuri- ja lähimaiden tilannetta
osuustoiminnan näkökulmasta. Aiemmin tarjosimme teille Tanska- ja Ruotsi-teemat. Kerromme Venäjän kehitysnäkymistä ja suomalaisen osuustoimintayritysten jalkautumisesta Venäjälle.
Vesihuolto-osuuskuntia on Suomen osuuskunnista lähes kolmannes. Varsin monet suomalaiset
ovat niiden kanssa tekemisissä jäsenenä tai palveluiden käyttäjinä. Käsittelemme ajankohtaisia aiheita, joiden uskomme olevan hyödyksi kehitystyössä. Haluamme osoittaa samalla kunnioituksen
vesiosuuskunta-aktivisteille, joiden harteille kasaantuu paljon työtä, vastuuta ja vaatimuksia. Kiitosta harvemmin.

Puhumme ilmiöstä, joka on suuri osa kansantaloutta. PTT:n laskelmien mukaan osuustoimintayritysten osuus bkt:n arvonlisästä on noin 5 prosenttia.
Kun osuustoimintayritysten yhteinen liikevaihto on
noin 30 miljardia euroa ja kaikkien suomalaisten yritysten liike-vaihto oli yhteensä 408 miljardia euroa,
osuustoimintayritysten osuus yritysten volyymeista
on näin ollen runsaat 7 prosenttia.
Kun osuustoimintayritykset työllistävät noin
100 000 ihmistä ja kaikkiaan yksityinen sektori työllistää 1,8 miljoonaa, osuustoiminnan osuus yksityisen
sektorin työllisistä noin 5,5 prosenttia.
***

SAMI KARHU
toimitusjohtaja
Osuustoimintakeskus
Pellervo
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