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Osuustoiminnan viesti
eurovaaliehdokkaille:
Yksi yritysmalli ei riitä

H

aluamme Euroopan, joka pitää huolen siitä,
että on olemassa erilaisia yrittämisen muotoja, sillä niitä kaikkia tarvitaan vauraan yhteiskunnan rakentamisessa.”
Tämä on eurooppalaisen osuustoiminnan viesti toukokuussa 2014 pidettävien europarlamenttivaalien ehdokkaille. Kansainvälisen Osuustoimintaliiton koordinoimana kaikissa Euroopan unionin maissa lähestytään ehdokkaita yhteisellä sanomalla. Näin me teemme
myös Suomessa.
Viesti korostaa sitä, että osuuskuntien kasvua on tuettava ja otettava huomioon osuuskuntien erityispiirteet: jäsenomisteisuus, arvopohja ja identiteetti.
EU:ssa on edelleen voimassa lakeja ja käytäntöjä,
jotka vaikeuttavat osuuskuntien toimintaa. Yritysten
toimintaympäristö on suunniteltu siten kuin kaikki yritykset olisivat samanlaisia - eli sijoittajaomisteisia. Sen
vuoksi osuustoimintatahot vaativat EU:ta hylkäämään
tällaisen ”yksi malli sopii kaikille” lähestymistavan yritystoimintaan. Vain näin voidaan varmistaa, että kaikilla taloudellisilla toimijoilla on tasavertaiset menestymisen edellytykset.
Joka viides eurooppalainen on jäsenenä jossakin
osuuskunnassa. Osuuskuntia on monenlaisia pienistä
työntekijöiden omistamista yrityksistä suuriin asiakasomisteisiin pankkeihin. Osuuskunnat toimivat kaikilla
talouden aloilla terveydenhuollosta elintarvikeketjuun
ja vähittäiskaupasta energia-alaan, joka on tämän lehden teemana. EU-ehdokkaille korostetaan, että osuuskunnat osallistuvat merkittävällä tavalla talouteen työllistäen, innovoiden sekä luoden sosiaalista yhteenkuuluvuutta ihmisten kesken.
Ehdokkaille muistutetaan, että kun EU:ssa halutaan kannustaa nuoria yrittäjyyteen, on tärkeää huomioida eri yritysmuodot. Siksi EU:n tulee varmistaa, että
myös tiede ja tutkimus, koulutusjärjestelmä, yritystukipalvelut, eri rahoituskanavat sekä moninainen lainsäädäntö ottavat huomioon osuuskuntayrittäjyyden.

Osuustoiminnan edistämistä ajava kampanja on
mitä kannatettavin myös Suomesta käsin katsottuna.
Osuustoimintamalli kohtaa usein absurdilta tuntuvaa
kansainvälisestä tai kansallisesta sääntelystä johtuvaa
todellisuutta, jonka korjaaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja asioiden määrätietoista korjaamista.
Onko osuuspääoma yrityksen omaa pääomaa? Tunnistaako kilpailulainsäädäntö jäsenomisteisuuden logiikan? Onko osuustoiminnan tutkimus ja opetus riittävästi resursoitua?
Euroopan parlamentin ja osuuskuntia edustavien tahojen välillä on onneksi jatkuva keskusteluyhteys. Parlamentti on osuustoiminnasta viime vuonnakin
keskustellut ja antanut myönteisiä julkilausumia. Todennäköisesti myös YK:n osuustoimintavuoden 2012
ja osuustoiminnan kehityksen vuosikymmenen sanoman ovat saavuttaneet monet päätöksentekijät.
Tiedämme, että suomalaisissa europarlamentaarikoissa on monia osuustoimintaan syvästi perehtyneitä henkilöitä. Uskottavasti tällaisia tulee myös uuteen
kokoonpanoon.
Suomi vain ei ole koko Eurooppa. Parlamentin
751 jäsenestä kolmetoista tulee olemaan Suomesta.
On mitä tärkeintä, että eurooppalainen osuustoiminta vaikuttaa joka maassa. Näin voimme luoda asetelman, jossa riittävän suuri ”osuustoimintapuolue” pitää huolen siitä, että osuustoiminnalla on oma osansa eurooppalaisesta älyllisestä ilmatilasta. Se on omiaan estämään sen, että mitä tahansa yllätyspommeja
ei tipu niskaamme.
Osuustoiminta-lehden julkaisu muiden PellervoSeuran julkaisemien lehtien ohella on siirtynyt vuoden
alusta Pellervo-Seura ry:n kokonaan omistamaan Pellervo-Media Oy:hyn.
Lehden sisältöön julkaisutoiminnan yhtiöittämisellä ei ole vaikutusta ja niiden tilaukset jatkuvat ennallaan. Tavoitteena on entistä parempien lehden julkaiseminen nykyisille ja uusille lukijoillemme.
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Energiaa osuuskunnista

OT-lehdessä
asiaa energiasta
Paikallisilla, usein pienillä osuuskunnilla on oma roolinsa energiantuotannossa. Osuuskuntamuotoista lämpöyrittäjyyttä
harjoitetaan metsävaltaisilla alueilla, joilla riittää puuenergiaa. Tuuliosuuskunnat ovat yleisempiä rannikoilla, Lapin tunturialueilla ja Ahvenanmaalla. Energiaosuuskuntien
toiminta on linjassa EU:n tavoitteen
kanssa, joka on uusiutuvan energian käytön lisääminen 38 prosenttiin
vuoteen 2020 mennessä.
OT-lehden haastattelema TEM:n
energiaosaston ylijohtaja Esa Härmälä pitää tavoitetta kunnianhimoisena. Jotta se saavutettaisiin,
tarvitaan ainakin kehittyneempää teknologiaa esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämiseen. Energiaa tuotetaan, mutta sitä
myös käytetään. Osuustoimintayritykset ovat pyrkineet pienentämään
hiilijalanjälkeään ja siinä varsin hyvin onnistuneet. Esimerkiksi lihatalot ovat supistaneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä hyödyntämällä
biokaasua.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 21.
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