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Pöyristyttävää tekstiä
pääministerin kansliasta

P

ääministerin johtaman valtioneuvoston
kanslian raportti haluaa päästä eroon
osuustoiminnasta. Kyllä, luitte oikein.
Joulun alla päivätyssä suurten suomalaisten
yritysten omistajuutta käsittelevässä raportissa
todetaan aivan oikein osuustoiminnallisten yritysten suuri rooli Suomen taloudessa. Juuri se
onkin raportin mukaan ongelma. Suomalaista
investointi-ilmapiiriä tulisi pyrkiä parantamaan
siten, että osuuskunnat ja keskinäiset vakuutusyhtiöt poistuisivat markkinoilta. Osuustoiminta
ei raportin mukaan sovi muuttuvaan talouteen.
Raportti ei pidä kuitenkaan hyvänä osuuskuntien pakottamista yritysmuodon vaihtamiseen.
Sen sijaan raportti suosittaa, että Suomen hallitus voisi auttaa osuuskuntia vaihtamaan yritysmuotoa. Vanhaa virttä on, että valtion omistuksia tulisi pienentää.
Kun raportti ei pidä hyvänä pakottaa osuuskuntia yritysmuodon muutokseen, niin ajatus
pitää sisällään tiedon, että näin voitaisiin kuitenkin toimia. Onko jossain jo suunnitteilla toimenpiteitä? Olemme toki havainneet, että osuuskuntien toimintaympäristöä on yritetty heikentää
viime vuosina, muun muassa verouudistuksissa
ja jäsenetujen tarjoamismahdollisuuksissa.
Onko tällaiseen raivaustyöhön oikeudellista
pohjaa? Tässä isketään laajojen kansalaispiirien
oikeuksiin. Nyt on kiireesti selvitettävä se, millainen perustuslaillinen suoja on seitsemällä miljoonalla osuustoimintayrityksen jäsenyydellä ja
jäsenellä.
Raportin on kirjoittanut suomalainen professori ja ruotsalainen dosentti. Erittäin huolestuttavaa on, että raportin syntyyn on vaikuttanut
keskusteluryhmä, joka on toiminut pääministeri Kataisen johdolla. Siellä ei tietenkään ole ollut
osuustoiminnan edustusta.
Ajatus siis on, että sijoittajaomisteisten yritys-

ten asemaa parannetaan sillä, että muut yritysten
omistusmallit raivataan poliittis-hallinnollisilla vivuilla pois markkinoilta. Kyllähän se on tehokasta kilpailuaseman parantamista, mutta mitä tolkkua siinä on? Kapitalismia raportin edustama ajatusmaailma varmaan on, mutta onko se
lainkaan markkinataloutta vai jotain totalitarismiin viittaavaa?
Osuustoimintayritysten menestys herättää voimakkaita vastareaktioita. Institutionaalisia keinoja osuustoimintaa vastaan näytetään
pohdittavan maksimaalisesti. Raportti väittää,
että osuustoiminta ei ole aikaan sopivaa omistajuutta, uudistuvaa ja innovatiivista. Miten niin ei
ole? Itsestäänkö se menestyy? On kiistatonta, että osuustoimintayritykset menestyvät esimerkiksi finanssialan, metsäteollisuuden, kaupan, elintarviketeollisuuden kehityksessä sekä ovat merkittäviä investoijia. Juuri päinvastoin kuin raportissa sanotaan.
Raportti on raportti, mutta sen ilmentämä
ajattelutapa on todella kovaa linjanvetoa. Henki
on tavoitehakuinen ja väkinäinen. Mielipide on
ajatuspajalla valmiina ja siihen haetaan perusteluja.
Koetetaanko tässä kehittää Ruotsin kilpailukykyä hävittämällä Suomen talouden vahvuuksia eli monipuolinen yritysten omistuspohja ja
laajojen yhteiskunnallisten piirien osallisuus talouteen?
Yritystoiminnan vastainen ilmapiiri Suomessa on jälleen saanut uuden ilmenemismuodon.
Kun sellainen tulee vielä pääministerin esikunnasta, mihin tämä maa on menossa?
Kaikki demokratiaa, markkinataloutta ja
osuustoimintaa vähääkin kannattavien täytyy
nyt olla hereillä ja tarkkoina, että raportin esiin
tuomat ajatukset eivät etene. Tästä on konsensus
kaukana.
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”Järeä teollisuus
edellyttää pitkälle
tähtääviä investointeja ja
näiden teko ennustettavaa
politiikkaa.”
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mittämiseen.
Näin on tehty muun muassa Oulun kupeessa Kempeleen ekokorttelissa. Kyseessä on maamme ensimmäinen energia-omavarainen asuinalue,
joka on irti valtakunnan sähköverkosta. Alueen omakotitalot saavat tarvitsemansa sähkön ja lämmön korttelin
omasta voimalasta. Puuhakkeesta ja
tuulivoimasta saatavan energian jakelusta huolehtii yhteinen osuuskunta.
Osuustoiminnan kentällä on näköpiirissä myös paljon suuremman mit-
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Metsä
Groupin

Biotalous ulottuu
bioteknologiasta
luontomatkailu- ja
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taluokan biotalouden hankkeita. Toteutuessaan
Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema moderni biotuotetehdas olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, hieman yli miljardi euroa.
”Äänekosken hankkeen ydin on sellutehdas,
mutta selluhan on biotuote. Se tehdään uusiutuvista luonnonvaroista parhaita käytäntöjä käyttäen”, toteaa Metsä Groupin pääjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan.
Biotalous ei rajoitu vain metsien vihreään energiaan. Siirtymistä fossiilitaloudesta biotalouteen
kuvaillaan usein talouden kehityksen uudeksi aalloksi, joka ulottuu bioteknologiasta luontomatkailu- ja hyvinvointipalveluihin.
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tällä kertaa

iotalous kytkee toisiinsa
raaka-ainevirrat, tuotantoprosessit ja lopputuotteet
käsittävän arvoketjun. Biomassoista
lähtevät raaka-ainevirrat ovat kuitenkin hajallaan ja ne pitää koota yhteen.
Osuuskuntamalli sopii joustavuutensa ansiosta hyvin liiketoimintaan, jolla
organisoidaan biotaloutta. Tästä esimerkkinä on hakeosuuskunnat, jotka
kokoavat energiapuuta laajoilta alueilta ja lukuisilta metsänomistajilta ekologiseksi energiaksi taajamien läm-
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