OT

johdon ja hallinnon ammattilehti
ajankohtaista
tällä kertaa

PI-johtamiskoulun
asiakaslehti
OT-lehdessä!
Tässä OT-lehdessä on PI-johtamiskoulun uusia kuulumisia esittelevä liite, joka sisältää myös paljon mielenkiintoisia haastatteluja. Vuoden alussa tehdyn kyselyn mukaan asiakkaat ovat olleet
tyytyväisiä uudistuneen PI-johtamiskoulun kursseihin ja seminaareihin.
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taan lisää tehokkuutta. Yksi osoitus tästä on
voimistunut digitalisaatio pankkisektorilla.
Älypuhelinten ja tablet-laitteiden kautta toimivien mobiilipalveluiden arvioidaankin ohittavan pankkiyhteyksien määrässä verkon jo ensi vuonna, sanoo LounaisSuomen Osuuspankin toimitusjohtaja Vesa
Viitaniemi, joka on väitellyt pankkipalveluiden digitalisoitumisesta kauppatieteiden
tohtoriksi.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 29.
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suustoiminnalliset pankit tekivät viime vuonna yhteen laskettuna voittoa yli sata miljoonaa euroa.
Tuloksentekoa petrattiin alentuvista rahoitustuotoista huolimatta. Ilman pankkiveron
vaikutusta suomalaispankkien tulokset olisivat viime vuodelta olleet hieman parempia
kuin vuodelta 2012.
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Osuustoiminta
j ohdon ja hallinnon a mmattilehti
Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka
keskittyy osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 105. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
www.pellervo.fi/otlehti

Jätti-investoinnit,
Suomi ja verotus

V

altioneuvostossa on valmisteltu osuustoimintaa koskevaa verouudistusta viime vuodesta alkaen. Tämä liittyy pääministeri Jyrki Kataisen
(kok.) hallituksen niin sanotun osinkoverouudistuksen
jälkiaaltoon. Hallitus laski kahteen otteeseen yhteisöverokantaa 26 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin. Vastaavasti verotuksen painopistettä siirrettiin yrityksistä
ulos jaetun voiton verotukseen. Verovapaita osinkoja ei
ole enää 2014 alusta lukien, kuten valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen (sd.) viime vuonna linjasi.
Osuustoimintaa koskeva verotuksen valmistelu on
kulkenut myöhemmässä aikataulussa kuin osakeyhtiöverotus. Valmistelun idea vastaa suurta linjaa: yhteisöveron laskemisen vastapainona lisätä osuuskuntien jäsenten verotusta.
Samalla on tehty myös laajempaa uudistusta. Siihen on kuulunut ylijäämä-käsitteen uudelleenarviointi kuin myös ylijäämänjaon vähennyskelpoisuuden rajaaminen sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen. Koska uutta osuuskuntalakia on pidetty nykyaikaisen liberaalina,
vastaavasti verolainsäädännön on katsottu tarpeen olla
kireämpi. Tämä ehkäisisi samalla mahdollisuuksia käyttää yritysmallia epätoivottavaan verosuunnitteluun. Eikä tällä tarkoiteta nykyisiä osuuskuntia.
Osuuskunnat ovat saaneet valmistelun aikana kommentoida valmistelussa syntyneitä luonnoksia. Sekä virkamiesten valmistelutehtävä että myös kommentointi
ovat olleet mittava työ, koska asia on iso, kaikille uusi ja
aikataulu kiireinen. Osuustoiminnan ehdotukset asiantuntijatyöryhmän käytöstä valmistelussa eivät ole menneet läpi, vaikka sama verolainsäädäntö koskee haastavasti muun muassa henkilöstöomisteisia yrityksiä, raskasta teollisuutta, kauppaa, kauppiasosuuskuntia, pankkitoimintaa ja vesiosuuskuntia yritysten kaikissa kokoluokissa.
Osuustoiminnan peruslähtökohta on, että sillä tulee olla sellainen kilpailukykyinen verotusjärjestelmä,

joka ottaa huomioon myös yritysmallin erityispiirteet.
Osuuskunnat toimivat usein paljon investointeja vaativilla teollisuuden, kaupan, palveluiden ja infrastruktuurirakentamisen toimialoilla. Pääoman kerryttämistä vaikeuttaa se, että jäsenistöllä ei ole yleensä valmiina merkittäviä pääomia. Tähän pulmaan on myös
YK kehottanut kansakuntia kiinnittämään huomiota:
osuuskuntien pääomatarpeet tulee huomioida.
Todisteita on helppo esittää. Metsä Group tiedotti
viime huhtikuussa, että se valmistelee biotuotetehtaan
rakentamista Äänekoskelle. Pian tämän jälkeen Valio
ilmoitti jälleen uudesta investoinnista Riihimäen tehtaalle. OP-Pohjola-ryhmä ilmoitti keräävänsä valtavia
pääomia parantaakseen vakavaraisuuttaan kiristyvässä
pankkisäätelyssä. Osuuskauppojen investoinnit jatkuvat katkeamattomana ympäri maata. Uutiset ovat saaneet kansallisen mittasuhteet.
Toinen suuri kysymys on, että yritysmallin kehittymistä ei tule veromuutosten sivutuotteena tukahduttaa.
Kun torjutaan globaalitalouden fiktiivisiä tulevaisuuden
osuuskuntia, täytyy varoa, että samalla ei hankaloiteta
koko yritysmallin kehittymistä erilaisilla keinotekoisilla
rajoilla ja määrittelyillä.
Tärkeää on myös lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden minimoiminen, jotta yritykset eivät jää talouden
kriittisellä hetkellä epävarmuuden tilaan odottamaan
verohallinnon soveltamisohjeita ja mahdollisia korkeimman hallinto-oikeuden tulkintoja.
Osuuskuntia koskeva verolainsäädäntö tulee punnita tarkkaan. Osuustoiminnan taloudellis-yhteiskunnallinen merkitys on suurin kaikista maista Suomessa. Sillä
on alueellisesti ja sosiaalisesti tasaava merkitys eikä veroparatiiseja käytetä. Suunniteltujen veromuutosten verotuloja lisäävä merkitys on rajallinen siihen verrattuna, että talouselämälle aiheutetaan epäselvyyttä ja häiriötä. Niin kauan kannattaa valmistelua jatkaa, että tiedetään varmasti mitä ollaan tekemässä - tai sitten luovutaan koko hankkeesta. Kansakunta saattaa hyötyä siitä eniten.

Sami Karhu
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura
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